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.. أعشقهُ..ف وطني العربي .. من لي بغيِرك عشقا  

 أشتاُق لهُ.ف اومن لي بغيرك.. شوق  

لوطن العربي. الَ يَتَغَيُر َحتَى لَو تَغَيرنَا.. بَاٍق ُهَو ا

 َو نَحُن َزائِلُون. 

ربي.. الَمدَرَسةُ التَي َعلََمتنَا فَن التَنَفُس. الوطن الع

الوطن العربي. قَلب.. نَبض.. ِشريَان.. عُيُون.. 

نََحُن فَِداه.. الوطن العربي.. قُبلَةٌ َعلَى َجبِيِن 

 األَرُض.
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا  آمنا  وارزق "

لثمرات من آمن منهم باهلل واليوم أهله من ا

 "اآلخر

 «126البقرة: »                                 
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 مقدمة:

كيلااااو متاااار مربااااع  13000000العااااالع العربااااي يمتااااد عباااار  ك اااار ماااان      

ميل مربع( من شمال  فريقيا إلا  الجازا الغرباي مان .سيا.اصاغر  5000000)

كع واصغر بلد عرباي بشاكل عااع هاو  10452ان بلد متصل مع اليابسة هو لبن

البحرين. كل الدول العربية لديها سواحل بحرية طويلة ماا عادا العاراقذ إن  ن 

 .دودةذ حيث تطل عل  الخليج العربيسواحله مح

الوطن العربي في اللغة وال قافة والدينذ كما  نه يمتد مان  سكانويشترك      

بحار العارب والخلايج العرباي فاي جهاة المحيط األطلساي فاي جهاة الغارب إلا  

جامعاة الادول العربياة فاي ل المنضامةالشرقذ كما  ن هنه المنطقة تضع الدول 

غاارب .ساايا وشاامال  فريقيااا وشاارقهاذ ويتوسااط العااالع العربااي قااارات العااالع 

القديع وهما .سيا و فريقيا ذ كما  ن الوطن العربي يضع العدياد مان الصاحار  

ساااعه وامتااداده الكبياارذ كمااا  ن األراضااي فيااه متصاالة واألقاااليعذ ويمتاااز بات

 ببعضها البعض وال يوجد حواجز بينها.

ونحاااول فااي هاانه الموسااوعة تعريااا االجيااال بااالوطن العربااي ودولااة ذ      

الموسوعة  و دائرة المعارا هي مؤلاا يحتاو  علا  معلوماات عاماة حاول و
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نذ ويغلاب علا  موضوعات المعرفة اإلنسانية  و متخصصة فاي موضاوع معاي

 معلوماتها االختصار.

وتتناااول هااانه الموسااوعة معلوماااات مهمااة ومختصااارة عاان دول الاااوطن      

العربي من حيث اسمها وموقعها وحدودها والعاصمة والعملة والعلع والشاعار 

الخاااب بكاال دولااةذ كاانلك يعاارض لسااكان الدولااة ماان حيااث عااددهع وتطااورهع 

 وتوزيعهع.

نظاع الحكع داخل كل دولةذ والنشايد الاوطني لهااذ كما تتطرق الموسوعة ل     

 والعاصمة السياسيةذ والعملة الرسمية للدولة.

وهللا نساااأل  ن يجعااال هااانا العمااال طريقاااا لكااال مااان يبح اااون عااان ال قافاااة      

ور ال يوجاد بلاد يمكان  ن تتطااويرغباون فيهااذ فكماا يقاول نيلساون مانادي     

  .حقا ما لع يتع ت قيا مواطنيها

 محمد عبد الس ع                                                               
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 االمارات العربية المتحدة

 االسع الرسمي 

 اإلمارات العربية المتحدة.

  صل التسمية 

ترجع تسمية اإلمارات العربياة المتحادة إلا  اإلماارات السابع التاي شاكلت      

وإمااارة  وإمااارة عجمااان دبااي وإمااارة إمااارة  بااوظبي :اتحاادا  فيمااا بينهاااذ وهااي

 .وإمارة الفجيرة وإمارة  ع القيوين وإمارة ر س الخيمة رقةالشا

 الموقع 

تطال علا   .سايا في جنوب غرب قاارة شبه الجزيرة العربية تقع في شرق     

  .الخليج العربي الشاطئ الجنوبي
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 العاصمة 

  بو ظبي                   

 المساحة 

كيلومتر مربع تقريباـا  مان اليابساةذ   71,023.6تمتد الدولة عل  مساحة      

هنه المساحة مجموعة جزر في الخليج العربايذ وتبلام مسااحة البحار  وتشمل

  كيلومتر مربع تقريبا . 27,624.9اإلقليمية 

 الحدود 

يحاد دولاة اإلماارات شاماال  الخلاايج العربايذ وشارقا  خلايج عماان وساالطنة      

عمانذ وتحدها جنوبا  المملكة العربية السعودية وسلطنة عماانذ وغرباا  دولاة 

 .مملكة العربية السعوديةقطر وال

 العملة 

الدرهع اإلماراتي هو العملة الرسمية في دولة اإلماراتذ ويرمز اليها      

 Dhرى غير رسمية م ل  ـة عل  اختصارات  خــذ إضافAEDرسميا  بـ 

 . Dhsذ

ويتوفر في الدولة عم ت معدنية في ذ فلس 100يتكون الدرهع من و     

 ما العم ت الورقية فتتوفر  فلس. 25فلسذ 50 درهعذ 1الفئات التالية  

 200درهعذ  100درهعذ 50درهع ذ 20دراهعذ  10دراهعذ  5بالفئات التالية  

 درهع. 1000درهعذ و خيرا   500درهعذ ذ 
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 العلع 

زايااد باان  اعتمااد حااين رفعااه الشااي  اإلمااارات العربيااة المتحاادة علااع دولااة     

ذ ونلاك بمناسابة إعا ن 1971 عااع ديسامبر 2 ذ بين يديه فايسلطان .ل نهيان

قياااع دولااة اإلمااارات العربيااة المتحاادة معلنااا  إياااه علمااا  لدولااة. يتضاامن العلااع 

 .األحمر واألخضر واألبيض واألسود األلوان

وقااد صااممه فااي نلااك الوقاات شاااب إماااراتي اساامه عبااد هللا محمااد المعينااة      

 .شغل بعدها منصب وزير مفوض في وزارة خارجية دولة اإلمارات

 نوفمبر كل عاع في ال الث من شهر العلع اإلماراتي يوع يتع االحتفال بـو     
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 وكل لون من  لوان العلع يرمز لشئ ما      

تضاحيات كماا  ناه رماز للذ يدل عل  القوة والص بة والشاجاعةاألحمر  اللون 

 التي قُّدمت لحماية األمة.

يدل عل  الحب والفرح والتفاؤل واألملذ وقد يُشير  يضا  إل  األخضر  اللون 

 .ازدهار دولة اإلمارات

يدل عل  الصدق والس ع؛ فهو  نق  األلوانذ وقد يرمز األبيض  اللون 

 . يضا   والس ع للنظافة

 األسود  يدل عل  قوة العقل وهزيمة األعداا.

 للغة الرسمية ا

 اللغة العربية               

 الديانة الرسمية 

اإلس ع هو الدين الرسمي في دولة اإلماراتذ كما يسمح بُممارسة      

المعتقدات الدينية األخرى. تحتضن دولة اإلمارات العديد من الكنائس 

والمعابد التي يمارس فيها مختلا الجنسيات من مختلا األديان شعائرهع 

 دينية في جو من الس مة واألمن واالحتراع المتبادل.ال
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 الشعار الوطني 

شعار دولة اإلمارات العربية المتحدة اعتمده المجلس األعل  ل تحاد      

وقد تع اختياره من بين مئات  1971ديسمبر عاع  9شعارا للدولة يوع 

والوافدين الرسوع المقدمة ضمن مسابقة شارك فيها العديد من اإلماراتيين 

إل  الدولة وهو عبارة عن صقر في صدره قرب  حمر يظهر سفينة البوع 

الشراعية العربية عل  مياه الخليج طافية عل  عل   ربع موجات ومخالبه 

تمسك بقاعدة عل  شكل مستطيل تحمل اسع دولة اإلمارات العربية المتحدةذ 

ية تدع  ظبية خميس وقد رسمت هنا الشعار الفائز في نلك الوقت فتاة إمارات

 من  بوظبي.

      

 

 

 

 

واعتمد الشعار الجديد بشكل  ساسي تع تعديل الشعار  2008وفي عاع      

عل  نفس تصميع الشعار القديع مع إدخال بعض التحسينات عليهذ و برز 

 التغييرات 

تعديل وسط الشعار حيث تضمن الجديد علع اإلمارات وعليه طوق تزينه  -

 ل اإلمارات السبع. ونلك بدال من السفينة في الشعار القديع.سبع نجوع تم 
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تغيرت بعض الخطوط المكونة لجناحي الصقر وشملت  يضا رسع منقار  -

 وعين الصقر حيث  صبحت  ك ر بروزا .

 تع تلوين الصقر الجديد باللون النهبي بدال من األصفر -

  ضيا اسع الدولة باللغة اإلنجليزية  سفل الشعار. -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رئيس الدولة 

 .صاحب السمو الشي  خليفة بن زايد .ل نهيانالرئيس الحالي للدولة هو      
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 النظاع السياسي 

اإلمارات العربيــة المتحــدة دولــة اتحاديــة دستورية مكونة من سبع      

وفق ا للدستور اإلماراتيذ يقوع النظاع و إمارات وتتمتع بســيادة كاملــة.

 ي للدولة عل  خمس سلطات السياس

 المجلس األعل  ل تحاد

 رئيس االتحاد ونائبه

 مجلس الوزراا

 المجلس الوطني االتحاد 

 القضاا االتحاد 

 النشيد الوطني 

عيشي ب د  هو النشيد الوطني لدولة اإلمارات العربية المتحدة و يضا       

وهاب وفي عاع  تحية العلع ذ نظع  لحانه الموسيقار المصر  سعد عبد ال

ذ تع تكليا الدكتور عارا الشي  بتأليا كلمات النشيد الوطني 1986

 . وتقول كلمات النشيد اإلماراتي
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اتِناا ارا اُد إِما ِد  عااشا اتِّحا  ِعيِشي بِ ا

 ِعْشِت ِلشاعب  

ُع هاْديُهُ القُْر.ن ْس ا  ِدينُهُ اإْلِ

طانُ  ْنتُكا بِاْسِع هللا ياا وا صَّ  حا

ِد  ِب ا  ِد بِ ا ِد  بِ ا  ِد  ِب ا

ان ما لاهُ شُُرورا الزَّ اِك اإْلِ ما  حا

ل   اْقساْمناا  اْن ناْبنِيا ناْعما

ل نُْخِلب ل نُْخِلب ناْعما  ناْعما

ا ِعْشناا نُْخِلْب نُْخِلبْ  ْهما  ما

اتِناا ارا عااشا اْلعالاع ياا إِما اُن وا اعا اأْلاما  دا

ْمزا اْلعُُروباة  را

اا ناْرِويكِ كُلُّناا ناْفِديِك بِالدِّ   ما

طان احِ ياا وا  ناْفِديكا بِاأْلاْروا

 

 

 

 

Buzzframe.com : تحمیل المزید من الكتب



 

16 

  السكان

 عدد السكان 

 ع 2020عاع  نسمة 9,901,437

 تطور عدد السكان 
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 ( ريا – حضرتوزيع السكان )

 

 

 

 

 

 

 

 

 اكبر المدن سكانا 
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 البحرين

 االسع الرسمي 

 مملكة البحرين.

  صل التسمية 

رفاات بهااا البحاارين قااد تكااون هااي التااي  تاات فااي األلااواح  قاادع تساامية ع     

وتعنااي حرفيااا  باا د البحاارذ   mât tâmti المساامارية البابليااة تحاات اللفااظ 

 mât   هاي الم اوى و األرض و tâmti   تعناي البحارذ يقاول البروفيساور

 .فريتز هومل المختب باللغات والحضارات السامية عن تسمية البحرين

 نا  منصاوب لكلماة بحار. نُكار هانا المصاطلح فاي القار.ن البحارين اساعم م     

مراتذ لكنه ال يشير للجزيرة الحالية. تاريخي ااذ اساع البحارين يصاا  5الكريع 

إقليع جغرافي واسع يشمل غالب المناطق الشارقية مان شابه الجزيارة العربياة 

ا عل  الجزيارة الصاغيرة المعروفاة  المطلة عل  الخليج العربي وليس محصور 

وع بمملكااة البحاارين. حيااث كااان يُعاارا اإلقلاايع الممتااد ماان جنااوب البصاارة الياا

ا بالكويت والقطيا وقطر واإلحساا بمسم  البحرين  .بالعراق مرور 

اختلااا تفسااير مساام  البحاارين بااين المااؤرخينذ فيشااير ياااقوت الحمااو       

واألزهاار  والقلقشااند  بااأن تسااميتها تشااير لكااون اإلقلاايع يضااع مياااه الخلاايج 

بيذ وبحيرة األصفر في األحسااذ  ما المؤرخ جاسر الحمد فيشاير إلا   ن العر

تسميتها ناتجة عن كون جزيرة  وال تقع بين مجرى فارس وبر العاربذ وفاي 

ر   .خر فسر التسمية لكاون اإلقلايع الممتاد مان القطياا إلا  األحسااا يحاو  

ا ساامي علاا  عيااون ك ياارة  شاابه بااالبحر وهااو يجاااور مياااه الخلاايج العرباايذ لاان
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بااالبحرين. ونكاار  ن مصاادرها ماان القبائاال الحميريااة التااي عاشاات فااي هااانه 

المنطقة فهي مشتقة من  بحر  وهو اليعذ و ويان وهاي  داة للتعريااذ فياراد 

بها   البحرين  وتعناي المقاطعاة البحرياةذ إماا ألنهاا كانات تقاع علا  الخلايج 

نهاا. و طلاق عليهاا العربي  و ألنها تشبه البحر في غازارة مياههاا وك ارة عيو

 .اآلشوريون  مات تمتع     األراضي البحرية

 الموقع 

تقااع فااي ذ جزياارة طبيعيااة 33البحاارين هااي دولااة  رخبيليااة تتكااون ماان      

 الخليج العربي في جنوب غرب .سيا.
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 العاصمة 

 المنامة                   

 المساحة 

 .عربية من حيث المساحة تعد مملكة البحرين  صغر دولة .2كع 660    

 الحدود 

يحاادها ماان الجنااوب الشاارقي قطاار وماان الغاارب السااعودية وماان الشاامال      

 .نه الدول ال  ث بحدود بحرية فقطإيران وتتشارك حدودها مع ه

 العملة 

 فلس. 1000يقسع الدينار إل  ذ الدينار البحريني هو عملة البحرين     

 العلع 

يتاألا العلاع مان لاونين ذ وع الوطني لمملكة البحارينعلع البحرين هو العل     

 هما األبيض واألحمرذ ويفصل بينهما خمسة م ل ات.
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اللون األحمر الن  يتواجد في  ع ع بعاض دول الخلايج العربياة األخارى و     

يقاال بأنااه يشاير إلاا  المعاااركذ فاي حااين يم ال اللااون األباايض السا ع كمااا هااو 

بالنسبة للم ل اات الخمساةذ فهاي تم ال عادد  ركاان اإلسا ع  متعارا عليه.  ما

     الخمسة.

 اللغة الرسمية 

 اللغة العربية               

 الديانة الرسمية 

ذ كما يسمح بُممارسة البحريناإلس ع هو الدين الرسمي في دولة      

إن ويشكل المسلمون في البحرين غالبية السكان المعتقدات الدينية األخرى. 

% من إجمالي السكانذ وتشكل المسيحيون 70.3يبلم عددهع ما يعادل 

 % من السكان ديانات  خرى.15.2بينما يعتنق  % من السكان14.5

 الشعار الوطني 

بواسطة تشارلز بلجريا المستشار  1933شعار البحرين تع رسمه عاع      

مسة رؤوس درع الشعار لونه  حمر نو خ .البريطاني ألمير دولة البحرين

بيضاا تم ل  ركان اإلس ع الخمسةذ وهناك معطا بدون خونة ملون 

 باللونين األحمر واألبيض.
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 رئيس الدولة 

 .الملك حمد بن عيس  .ل خليفة     

 النظاع السياسي 

)المعروفة  يضا باسع نظاع ملكي برلماني( هو شكل من  ملكية دستورية     

ي تمارس سلطاتها وفقا للدستور سواا   كان  شكال الملكية السيادية الت

 مكتوب ا  و غير مكتوب.

 النشيد الوطني 

ع 1971نشيد وطني تع تبنيه في عاع   بحريننا النشيد الوطني البحريني      

بعد الحصول عل  اإلستق ل. النشيد األصلي كتبه محمد صديق عياش. في 

خليفة وضع نفسه  ع بعد وصول الحكع للشي  حمد بن عيس  .ل2002عاع 

ملكا للبحرينذ وتع تغيير النشيد الوطني إل  الس ع الملكي مع االحتفاظ بنفس 

  وتقول كلماته يوسا عطية الريماو الن  لحنه  اللحن

 بحريننا مليكنا رمز الوئاع دستورها عالي المكانة و المقاع

 مي اقها نهج الشريعة و العروبة و القيع عاشت مملكة البحرين

 لكراع مهد الس ع دستورها عالي المكانة و المقاعبلد ا

 مي اقها نهج الشريعة والعروبة والقيع

 عاشت مملكة البحرين

 بلد الكراع مهد الس ع مهد الس ع دستورها عالي المكانة و المقاع

 مي اقها نهج الشريعة والعروبة والقيع

 عاشت مملكة البحرين
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  السكان

 عدد السكان 

 ع 2020اع ع نسمة 1,707,229

 تطور عدد السكان 
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 ( ريا – حضرتوزيع السكان )

 

 

 

 

 

 

 

 

 اكبر المدن سكانا 
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 الكويت

 االسع الرسمي 

 دولة الكويت.

  صل التسمية 

كانت مدينة الكويت تعرا منن  وائل القرن السابع عشر بالقرين  اع طغا       

ا تصاااغير مااان  قااارن  اساااع الكوياااتذ وتسااامية  القااارين  و الكويااات  همااا

و كااوت ذ والقاارن يعنااي التاال  و األرض العاليااة؛  مااا الكااوت فهااي القلعااة  و 

الحصانذ ومعناااه البياات المبنااي علاا  هيئااة قلعااة  و حصاان بجانااب الماااا. وقااد 

 .وما جاورهما من البلدان العربية شاعت هنه تسمية في العراق ونجد

كالحصاان  و القلعااةذ  تطلااق علاا  البياات المربااع المبنااي« كااوت»وكلمااة      

وتبناا  حولااه البيااوت الصااغيرة وتكااون صااغيرة بالنساابة لحجمااهذ ويكااون هاانا 

ا للساافن والباواخر التاي ترسااو عناده لتكمال منااه ماا ينقصاها ماان  البيات مقصاد 

الوقود والزاد وغير نلك من حاجات السفر. وال تطلق كلمة الكوت إال عل  ماا 

ا  وبني قريب ا من الماا سواا  كان بح ا  و بحيرة  و مستنقع ر   .نهر 

وقد استعمل العارب هانه الكلماة وصارفوها تصاريا الكلماات العربياة مان      

حيث الت نية والجمع والتصغير فيقال كوتان و كوات وكويات للتصاغير وكاوتّي 

وشاع استعمال تلك الكلمة في نجد والعراق وعربستانذ وال يعرا عل   نسب ا.

ت  إال  ن هنااك مان يارى  نهاا مان  صال باابليذ وجه التحديد تأ يل كلمة  كاو

 حيث كان للبابليين مدينة تدع  كوت.
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وهناك من يرجع  صل الكلماة إلا  اللغاة الهندياة حياث توجاد مديناة  كاال      

فيما يرجعها البعض إل  اللغاة العربياة ذ كوت  بالهند والتي تعني  قلعة كال 

حيث يكون الكوت هاو مخازن حيث يحتمل  نها محرفة من كلمة قوت العربية ب

 .األقوات بقلب حرا القاا إل  كاا

 الموقع 

ا فاي       تقع فاي الشارق األوساط مان جناوب غارب القاارة اآلسايويةذ وتحدياد 

 .الركن الشمالي الغربي للخليج العربي الن  يحدها من الشرق
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 العاصمة 

 الكويت                   

 المساحة 

 .كيلومتر مربع 17,818اإلجمالية  تبلم مساحتها    

 الحدود 

يحااادها مااان الشااامال والغااارب جمهورياااة العاااراق ومااان الجناااوب المملكاااة      

 .لسعودية ومن الشرق الخليج العربيالعربية ا

 العملة 

وينقسع الدينار  .الدينار الكويتي هو العملة الرسمية لدولة الكويت     

 .فلس 1000الكويتي إل  

 العلع 

مع شاكل العلااع الكاويتي الحااالي علا  شااكل مساتطيل  فقااي بحياث يكااون صا     

طولااه يساااو  ضااعفي عرضااهذ وهااو مقسااع إلاا     ااة  قساااع  فقيااة متساااوية 

ملونااةذ  ع هااا األخضاار ومركزهااا األباايض و ساافلها األحماارذ ويحتااو  علاا  

شاابه منحاارا  سااود قاعدتااه الكباارى جهااة السااارية ومساااوية لعاارض العلااع 

يض وارتفاعه يساو  رباع طاول ى مساوية لعرض اللون األبوالقاعدة الصغر

 .العلع
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 اللغة الرسمية 

 اللغة العربية               

 الديانة الرسمية 

 .ة لدولة الكويتهو الديانة الرئيساإلس ع      

 الشعار الوطني 

شعار الكويت ظهر قبل استق ل الكويت من بريطانيا. وقد اعتمده الشي       

ذ ويتكون الشعار من قاعدة زرقاا 1956يناير  22عبد هللا السالع الصباح في 

سماوية تشبه الترس تبدو في نصفها السفلي  مواج البحر الفضية الزرقااذ 

وتعلو األمواج سفينة بوع كويتية باللون الطبيعي وفوق القاعدة في الوسط 

قاعدة علمان خونة عليها صقر مرتفع الجناحين اللون الطبيعي وخلا ال

 .كويتيان متقاطعان

 يتكون الشعار من عدة  جزاا والتي ترمز إل  ماضي الحضارة الكويتية      

 البوع  سفينة كويتيةذ ترمز إل  تاري  الكويت والغوب عل  اللؤلؤ. -

الصقر  طائر يُميز دول الخليج العربي ويهاجر إل  شبه الجزيرة العربية  -

 صقر إحدى الرموز المهمة في الحضارة الكويتية.في غرب .سياذ لنلك يعد ال

 علع الكويت  رمز الوطن. -
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البحر  يرمز إل  الخليج العربي حيث  ن الكويت دولة .سيوية ساحلية تطل  -

عل  الخليج العربي قرب الحدود البحرية مع العراق وإيران شماال ذ ومع 

 السعودية جنوبا .

 

 

 

 

 

 

      

 رئيس الدولة 

 .  صباح األحمد الجابر المبارك الصباحالشي     

 النظاع السياسي 

 .إمارة ورا ية دستورية     
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 النشيد الوطني 

النشيد الوطني الكويتي من كلمات الشاعر  حمد العدوانيذ و لحان      

إبراهيع الصولةذ وتوزيع  حمد علي. بد  في دولة الكويت استخداع النشيد في 

 وتقول كلماته  ت  يومنا هناح 1978براير من عاع ف 25

ـْجـدِ  ْيتا ساِلْمتا للما طاني الكُوا ـبِـيـنِـكا طاـاِلـُع الساـعْـدِ   وا عاـل  جا  وا

ْيت طاني الكُوا ْيت وا طاني الكُوا ـْجـدِ   وا ْيتا ساـِلـْمـتا للما طاني الكُوا  وا

بُـوا ـْهـدا .بـاِا األُلاـ  كاـتـا  ِت الشُـُهـبُ ِسـْفـرا الُخـلُـوِد فـناـادا   ياـا ما

بُ  ـُهــْع عاــرا ـُر إنـا ـنّـِة الُخـلْـدِ   الـلـهُ  اكــبـا اِكــُب جا  طاـلاـعاـْت كاـوا

ـْجـدِ  ْيتا ساِلْمتا للما طاني الكُوا ـبِـيـنِـكا طاـاِلـُع الساـعْـدِ   وا عاـل  جا  وا

ْيت طاني الكُوا ْيت وا طاني الكُوا ـجْ   وا ْيتا ساـِلـْمـتا للما طاني الكُوا  ـدِ وا

ْيتا لاناا طاني الكُوا طانا  بُوِركتا ياـا وا داى وا ِعْشتا عالا  الما  ساكان ا وا

ـاكا باـناـ  ِع األْيـِد   ياْفِديـكا ُحـرم فِـي ِحـما ـياـاِة بِـأْكـرا ـْرحا الحا  صا

ـْجـدِ  ْيتا ساِلْمتا للما طاني الكُوا ـبِـيـنِـكا طاـاِلـُع الساـعْـدِ   وا عاـل  جا  وا

طاني الكُ  ْيتوا طاني الكُوا ْيت وا ـْجـدِ   وا ْيتا ساـِلـْمـتا للما طاني الكُوا  وا

شاـاِهـُدناـا طاني وا ائِـدُناـا  ناـْحـِميكا ياا وا ـُق را اْلـحا  شاـْرعُ الـُهــداى وا

ـا ْعـــدِ   وا اِمــيــُرناـا ِلـلْـِعــِز قاـائِــُدنـا ـاِدُق الـوا ـِمــيّـِة صا ُب الحا  را

ْيتا  طاني الكُوا ـْجـدِ وا ـبِـيـنِـكا طاـاِلـُع الساـعْـدِ    ساِلْمتا للما عاـل  جا  وا

ْيت طاني الكُوا ْيت وا طاني الكُوا ـْجـدِ   وا ْيتا ساـِلـْمـتا للما طاني الكُوا  وا
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  السكان

 عدد السكان 

 ع 2020عاع  نسمة 4,276,451

 تطور عدد السكان 
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 ( ريا – حضرتوزيع السكان )

 

 

 

 

 

 

 

 

 بر المدن سكانا اك
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 السعودية

 االسع الرسمي 

 .المملكة العربية السعودية

  صل التسمية 

ينسااب اسااع الدولااة إلاا  سااعود باان محمااد .ل مقاارن الجااد األكباار ل ساارة      

الحاكمة وإليه تنسب وكاان هاو حاكماا  للدرعياة ذ وساعود هاو اساع علاع مانكر 

اه الحظااوظ السااعيدة عربااي وهااو جمااع ساااعد وهااو مشااتق ماان السااعادة ومعناا

وانتشر االسع وبد  يطلق عل  النكور فاي الخلايج والجزيارة العربياة فاي فتارة 

 ما بعد القرون الوسط  المتأخرة.

 الموقع 

  .تقع المملكة العربية السعودية في  قص  الجنوب الغربي من قارة .سيا     
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 العاصمة 

 الرياض                   

 المساحة 

المملكاااة العربياااة الساااعودية  ربعاااة  خمااااس شااابه جزيااارة العااارب  تشاااغل    

 كيلومتر مربع . 2.000.000بمساحة تقدر بنحو 

 الحدود 

يحاادها غربااا  البحااار االحماار وشاارقا  الخلااايج العربااي واالمااارات العربياااة      

ألردن وجنوباااا  الااايمن وسااالطنة المتحااادة وقطااار وشاااماال  الكويااات والعاااراق وا

 .عمان

 العملة 

 100اللاير هو الوحدة األساسية لعملة السعوديةذ ويتكون اللاير من      

 .هللة

 العلع 

تتوسطه الشهادتان )ال إلاه  ولونه  خضرذ العلع السعود  مستطيل الشكلذ     

إال هللا محمااد رسااول هللا( مكتوبااة بخااط ال ُلُااث العربااي وساايا مساالول تحتهمااا 

وياادل الساايا علاا   ون األباايضوترسااع الشااهادتين والساايا بااالل مااواز  لهماااذ

الصرامة في تطبيق العدلذ بينما تدل الشهادة عل  الحكع بالشاريعة اإلسا مية 

 للدولة.
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 اللغة الرسمية 

 اللغة العربية               

 الديانة الرسمية 

 .ةهو الديانة الرئيساإلس ع      

 الشعار الوطني 

لسيفان والنخلة هو شعار المملكة منن شعار المملكة العربية السعودية ا     

. يتألا الشعار من سيفين عربيين منحنيين متقاطعين تعلوهما 1950عاع 

نخلةذ ويرمز السيفان للقوة والمنعة والتضحيةذ  ما النخلة فترمز للحيوية 

 .والرخااوالنماا 

 

   

 

 

 رئيس الدولة 

 .سلمان بن عبد العزيز .ل سعود الملك    

 ي النظاع السياس

 .ملكية مطلقة     
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 النشيد الوطني 

تعود قصة فكرة كلمات النشيد الوطني للمملكة العربية السعوديةذ لزمن      

زيارة رسميةذ قاع بها الملك خالد بن عبدالعزيز لجمهورية مصر العربيةذ 

حيث استقبله وقتها الرئيس محمد  نور الساداتذ و  ناا نلك  عجب الملك 

د الوطني المصر ذ وحينها لع يكن هناك نشيد وطني خالد بكلمات النشي

متعارا عليه للمملكةذ فسأل الملك خالد وزير إع مه المرافق له في الزيارة 

 محمد اليماني   لمانا ال يصاحب الس ع الملكي السعود  نشيد وطني؟ لتبد  

 والدة الفكرة والبحث عن مؤلا لها.

راا المملكة المبرزينذ طالبا  منهع وخاطب الدكتور  اليماني  كبار شع     

تحقيق رغبة الملك خالد؛ منبها  إل   ن يكون متوافقا  في وزنه ولحنه مع 

موسيق  الس ع الملكي السعود  المعرواذ وهو الس ع الن  قاع بتلحينه 

الملحن المصر  عبدالرحمن الخطيب بتوجيه من الملك فاروق ملك مصر؛ 

لملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن .ل سعود يرحمه ليكون هدية بمناسبة زيارة ا

 ع .1945هـ 1365هللا إل  مملكة مصر في عاع 

وكان األمير عبدهللا الفيصل هو من اقترح عل  القيادة و صحاب الشأن      

تكلياا الشاعر المكي  إبراهيع خفاجي  بكتابة النشيد؛ ونلك لمعرفته 

كان  خفاجي  يقضي الشخصية بقدرة  خفاجي  عل  نلكذ وصادا  ن 

إجازته في القاهرة؛ فبحث عنه السفير السعود  في مصر .نناك   سعد 

 بوالنصر ذ وعندما اهتدى إل  عنوانه ترك له إشعارا  بمراجعة السفارة 

السعودية في القاهرة ألمر مهعذ وما  ن علع  خفاجي  بالرغبة الكريمة 

ن شاات إرادة هللا تعال  وتشريفه بهنه المهمة الوطنية حت  استعد لهاذ ولك

 وفاة الملك خالد فتأخر تنفين الفكرة .
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وقال الشاعر الراحل إنه قد بلغته رغبة الملك فهد بن عبدالعزيز الشروع      

في تنفين الفكرةذ وبلّغه اشتراط الملك فهد  ن يكون النشيد خاليا  من اسع 

 اليد.الملكذ و ال تخرج كلمات النشيد عن الدين والعادات والتق

ومكث  خفاجي  بعدها ستة  شهر في إعداد نب النشيدذ  ع سلّع النب      

للموسيقار السعود  المعروا  سراج عمر العمود  ذ الن  كلّا بتركيب 

 نب النشيد وتوزيعه عل  موسيق  الس ع الملكي.

وقد كان  علي الشاعر  قد  صبح وزيرا  لإلع ع السعود  خلفا  للدكتور      

ني ؛ فقدع له نب النشيد في صورته النهائية؛ فقاع بدوره وقدمه  اليما

للملك فهد بن عبدالعزيز الن   جازه بعد سماعه له وإعجابه بهذ و مر 

 بتوزيع نس  منه عل  جميع سفارات المملكة العربية السعودية.

وإ ر نلك منح الملك فهد الشاعر إبراهيع خفاجيذ شهادة البرااة      

 كي الخاب بنلك.والوساع المل

ع هو 1984هـ/ 1404وكان يوع الجمعةذ  ول  ياع عيد الفطر المبارك      

يوع مي د النشيد الوطني الحاليذ حيث سمعه الشعب السعود  والعالع بعد  ن 

 ب ته إناعة وتلفزيون المملكة في افتتاحية برامجهما نلك اليوع.

 طع كاآلتي ويتألا النشيد الوطني الجديد من  ربعة مقا     

اْلعاْلياا ْجِد وا اا         سااِرِعي ِلْلما اِلِق السَّما ِد  ِلخا ّجِ  ما

رْ  فَّاقا  اْخضا اْرفاعِ الخا  ياْحِمُل النُّورا اْلُمساطَّرْ           وا

ّدِد  هللا  ْكبار  را

ْوِطنِي ْوِطنِي ِعْشتا فاْخرا اْلمسِلِمين      ياا ما  ما

ِلْك  ِلْلعالاْع وا  طانْ عااشا اْلما  اْلوا
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  السكان

 عدد السكان 

 ع 2020عاع  نسمة 34,864,440

 تطور عدد السكان 
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 ( ريا – حضرتوزيع السكان )

 

 

 

 

 

 

 

 

 اكبر المدن سكانا 
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 عمان

 االسع الرسمي 

 سلطنة عمان.

  صل التسمية 

ز عُرفت عماان فاي المراحال التاريخياة المختلفاة باأك ر مان اساع ومان  بار     

 ساامائها ) مجااان وماازون وعمااان (حيااث ياارتبط كاال منهااا ببعااد حضااار   و 

تاريخي محدد فاسع مجان إرتابط بماا إشاتهرت باه مان صاناعة السافن وصاهر 

النحاااس حسااب لغااة السااومريين حيااث كاناات تااربطهع بعمااان صاا ت تجاريااة 

وبحرية عديدة وكان السومريون يطلقون عليها في لوحااتهع  رض مجاان  ماا 

فإناه ارتابط باوفرة الماوارد المائياة فاي عماان فاي فتارات تاريخياة  اسع مازون

سابقة ونلك بالقياس إل  البلادان العربياة المجااورة لهاا وكلماة مازون مشاتقة 

من كلمة )المزن( وهي السحاب نو الماا الغزير المتدفق ولعل هنا يفسر قيااع 

ااا ا وازدهاااار الزراعاااة فاااي عماااان منااان القااادع وماااا صااااحبها مااان حضاااارة  يض 

ن مكان يطلق علياه وبالنسبة السع عمان فإنه ورد في هجرة القبائل العربية م

وقيل كنلك  نها سميت بهانا االساع نسابة إلا  عُماان بان سابأ ذ عُمان في اليمن

 .بن يغ ان بن إبراهيع

 الموقع 

صاا  جنااوب شاارق شاابه تقااع ساالطنة عمااان فااي جنااوب غاارب .ساايا فااي  ق     

  .الجزيرة العربية
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 العاصمة 

 مسقط                   

 المساحة 

 .²كع 309.500إجمالية تبلم  مساحةعمان  تغطي    

 الحدود 

علاا  بحااار    ااة هااي  بحاار العااربذ بحاار عمااانذ والخلاايج  عمااانتطاال      

ب دولاة اإلماارات العربياة المتحادة والمملكااة العرباي. ويحادها مان ناحياة الغار

اليمنيااة وماان الشاامال مضاايق  الجنااوب الجمهوريااةالعربيااة السااعوديةذ وماان 

 .لعربهرمزذ ومن الشرق بحر ا

 العملة 

اللاير العُماني العملة الرسمية في سلطنة عمانذ ويتكون اللاير من      

 .بيسة 1000

 العلع 

يتكااون العلااع الااوطني لساالطنة عمااان ماان    ااة خطااوط ) باايض و خضاار      

عار الاااوطني و حمااار( ماااع شاااريط  حمااار علااا  الجهاااة اليسااارىذ يتضااامن الشااا

 .للسلطنة والمكّون من خنجر وسيفين
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 اللغة الرسمية 

 اللغة العربية               

 الديانة الرسمية 

 .هو الديانة الرئيسةاإلس ع      

 الشعار الوطني 

شعار عمان يشكل الرمز الوطني لسلطنة عمانذ وهو عبارة عن سيفين      

تع تصميع الشعار الوطني للمرة  .انيمتقاطعينذ يتوسطهما الخنجر العُم

األول  في منتصا القرن ال امن عشرذ عندما اعتمد كشارة ملكية آلل بو 

 توّسع استخداع الشعار ليصبح فيما بعد الشعار الوطني لسلطنة عمان.ذ سعيد

 

 

 

 

 

 رئيس الدولة 

 .هي ع بن طارق ال سعيد سلطانالسلطان     
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 النظاع السياسي 

 .طلقةملكية م     

 النشيد الوطني 

ا باسع النشيد الوطني العماني  و نشيد       الس ع السلطاني ويُعرا  يض 

عمان الوطنيذ كتبه الشاعر حفيظ بن سالع السيل الغسانيذ مستشار سلطان 

عُمان السابق قابوس بن سعيد ولحن الكلمات الموسيقار المصر  محمد عبد 

 الوهاب.

  وطني العمانيوتقول كلمات النشيد ال     

   يــــا ربَّنــــــا احفــــــظ لنــــــــا

  ج لـــــــــــــــــة الـسلطــــــــــان

   والشعــــــبا فـــــي األوطـــــــان

   بالعــــــــــــــــّز واألمــــــــــــــــان

  وليـــــــــــــــــدْع مؤيــــــــــــــــدا

   ــ  ممجــــــــــــــــداعاهــــــــــــــ

   بالنفــــــــــــوِس يفتــــــــــــــدى

   يا عمان نحُن من عهِد النبي

    وفـيــــاا من كــــراِع العــــرب

   فارتقــــــــي هــــاع السمــــــــاا
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   واملئــــي الكــــونا الضيــــــــاا

  واسعـــد  وانعمــي بالرخـــاا

  السكان

 عدد السكان 

 ع 2020عاع  نسمة 5,118,916

 تطور عدد السكان 
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 ( ريا – حضرتوزيع السكان )

 

 

 

 

 

 

 

 

 اكبر المدن سكانا 

 

 

 

 

 

Buzzframe.com : تحمیل المزید من الكتب



 

46 

 قطر

 االسع الرسمي 

 .دولة قطر

  صل التسمية 

اسااع قطاار قااد جاااا فااي الخاارائط ألول ماارة علاا  الخارطااة التااي رساامها      

يث  ن هنااك عادة دالئال وقارائن تادل علا  نلاك الروماني بطليموس للمي د. ح

من بينهااذ إن االساع الاوارد فاي خارطاة الجغرافاي الرومااني بطليماوس يانب 

 (Cataraعلاا  لفظااين لشاابه جزياارة قطاار كتبااا باااألحرا ال تينيااة بشااكل )

كادارا(  ن هااتين الصايغتين  قارب ماا   (Cadaraقطارا(  و )كتارا(  و بهيئة )

 .قطر الحالية تكونان إل  لفظة اسع

 الموقع 

تقااع فااي شاارق شاابه الجزياارة العربيااة فااي جنااوب غاارب .ساايا مطلااة علاا       

 .الخليج العربي
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 العاصمة 

 الدوحة                   

 المساحة 

 .²كع 11,571إجمالية تبلم  مساحة قطر تغطي    

 الحدود 

الساااعودية لهااا حاادود بريااة مشااتركة مااان الجنااوب مااع المملكااة العربيااة      

 .العربية المتحدةذ مملكة البحرين وبحرية مع دولة اإلمارات

 العملة 

اللاير القطر  هو الوحدة األساسية لعملة دولة قطرذ ويتكون اللاير من      

 .درهع 100

 العلع 

العلع الوطني لدولة قطار لاه لاون عناابي يخترقاه لاون  بايضذ وباه تساعة      

األباايض هاو الرمااز المعااروا واللاون  .للااونؤوس تنفان فااي الجازا العنااابي ار

 مااا الاارؤوس التسااعة ذ العنااابي يرمااز إلاا  الاادع الاان   ريااقذ وعالميااا  للساا ع

الموجودة في علع دولاة قطار فإناه مان الواضاح  نهاا ترماز إلا   ن دولاة قطار 

 .هي العضو التاسع في اإلمارات المتصالحة في دول الخليج العربية
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 اللغة الرسمية   

 اللغة العربية               

 الديانة الرسمية 

 .هو الديانة الرئيسةاإلس ع      

 الشعار الوطني 

ذ وهو يتكون من ترس دائر   صفر يحو  1976شعار قطر ظهر عاع      

سيفين عربيين بنيين متقاطعين يحيطان بأمواج زرقاا تعلوها سفينة تقليدية 

رس محاط بعلع قطر وفي األعل  عبارة وجزيرة مع نخلتين ترمز للب د. الت

مصمع شعار دولة قطر الفنان مهندس الديكور في تلفزيون و  دولة قطر .

 .قطر في نلك الوقت فؤاد محمد احمد الشبيني

 

 

 

 

 

 رئيس الدولة 

 .تميع بن حمد بن خليفة .ل  اني    
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 النظاع السياسي 

 .إمارة ورا ية دستورية     

 النشيد الوطني 

ع اعتماد النشيد الوطني لدولة قطر مع بزوغ عهد جديد لتولي الشي  ت     

حمد بن خليفة .ل  اني مقاليد الحكع في الب د  ميرا  لدولة قطرذ وعزا 

عذ  1996ديسمبر  7النشيد الوطني الحالي وألول مرة يوع السبت الموافق 

 ة السابعةونلك   ناا استقبال قادة دول مجلس التعاون بمناسبة انعقاد الدور

 .عشرة لقمة مجلس التعاون بالدوحة

عبد  الملحن الحانوالشاعر مبارك بن سيا .ل  انيذ كلمات والنشيد من      

  القطر وتقول كلمات النشيد الوطني ذ العزيز ناصر العبيدان

 قسما بمن نشر الضياا              قسما بمن رفع السماا

 بروح االوفياا                   قطر ستبقي حرة تسمو

 وعل  ضياا االنبياا         سيروا عل  نهج األل  سيروا

 عز و مجاد االباا                         قطر بقلبي سيرة

 حماتنا يوع النداا                         قطر الرجال االولين

 جوارح يوع الفداا                           وحمائع يوع الس ع

 قسما بمن رفع السما                                  قسما قسما

 قطر ستبق  حرة تسمو                      قسما بمن نشر الضياا

 بروح األوفياا                            
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  السكان

 عدد السكان 

 ع 2020عاع  نسمة 2,885,608

 تطور عدد السكان 
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 ( ريا – حضرتوزيع السكان )

 

 

 

 

 

 

 

 

 اكبر المدن سكانا 
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 اليمن

 االسع الرسمي 

نِيَّة  .الُجْمُهْوِريَّةُ الياما

  صل التسمية 

وردت عاااادة نظريااااات حااااول خلفيااااة تساااامية الاااايمن بهاااانا االسااااع. و ول      

النصاوب المسااندية المكتشافة حتاا  اآلن التااي تشاير لهاانا االساع يعااود للقاارن 

 . و يمنة في كتابات الِحْمياريين ال الث المي د  وجاات بصيغة يمنت

كما  ن العهد القديع نكر مملكة سابأ ك يارا  و شاار العهاد الجدياد إلا  ملكاة      

عبرياة وب دهاع يهود الايمن يسامون باـتيمانيع بالذ سطورية بـملكة تيمنسبأ األ

فااي  ياااع اإلمبراطوريااة الرومانيااة كاناات الااب د تُعاارا ذ تاايمن وتعنااي الجنااوب

 .ية السعيدة في  دبيات الرومان واإلغريقباسع العرب

وفي األدبيات العربياةذ اختلاا اللساانيون و هال األخباار فاي تحدياد معنا       

الايُمن    البركاة اليمن ولهع عدة نظريات بخصوب نلك فقيل  نه مشتق مان 

بسابب  ن ذ وقيل كنلك  نه سمي بااليمن ألناه يماين الكعباةذ وهو نقيض الشؤع

سلمين اعتبروا مكة نقطة استشراا فاي مخيلاتهع. وقيال سامي الجغرافيين الم

كنلك  ن قحطان نسبة إل  يمن بن قحطان. وقالوا  ن قحطان  بو اليمن وقالوا 

 .هنا نفسه اسمه يمن
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 الموقع 

 .به الجزيرة العربية في غربي .سياتقع جنوب غرب ش     

 

 

 

 

 

 

 

  

 العاصمة 

 صنعاا                   

 المساحة 

 .كيلومترا مربعا 555,000مساحتها حوالي     
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 الحدود 

يحااد الاايمن ماان الشاامال المملكااة العربيااة السااعودية وماان الشاارق ساالطنة      

عمانذ ولها ساحل جنوبي عل  بحر العرب وساحل غربي عل  البحر األحمار. 

ولاادى الاايمن  ك اار ماان مااائتي جزياارة فااي البحاار األحماار وبحاار العاارب  كبرهااا 

 .قطرى وحنيشس جزيرتي

 العملة 

 .العملة الرئيسة لليمن اللاير هو     

 العلع 

ذ وهااو اليااوع 1990مااايو  22اعتمااد علااع الجمهوريااة اليمنيااة الحااالي فااي      

الن  توحد فياه الايمن الجناوبي المعاروا باساع جمهورياة الايمن الديمقراطياة 

 .يمنيةباسع الجمهورية العربية ال الشعبية مع اليمن الشمالي المعروا

يتااألا العلااع اليمنااي ماان  لااوان األحماار واألباايض واألسااود لعلااع التحرياار      

فااي عاادة بلاادان عربيااة  ولهااا  1952يوليااو  23العربااي والتااي اسااتعملت مناان 

. العلااع اليمنااي يشااابه  عاا ع الاايمن الجنااوبي 1952مصاار بعااد انتصااار  ااورة 

اا علاع الساودانذ و علاع العاراقذ وعلاع واليمن الشامالي الساابقان ويشاابه  يض 

 سورياذ وعلع مصر.

وفقا  للوصا الرسميذ فاألحمر يرمز إلا  دع الشاهداا والوحادةذ األبايض      

 للمستقبل المشرقذ واألسود للماضي المظلع.
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 اللغة الرسمية   

 اللغة العربية               

 الديانة الرسمية 

 .هو الديانة الرئيسةاإلس ع      

 الشعار الوطني 

شعار اليمن عبارة عن نسر يفرد جناحيهذ ويمسك بلوحة كتب عليها      

كما يوجد ا نان من علع اليمن؛  حدهما عل  اليمينذ . الجمهورية اليمنية 

واآلخر عل  اليسار. وعل  صدر هنا النسر درع عليه صورة لسد مأرب 

ليمنية وشجرة البن ترميزا  لتاري  اليمن العريقذ وقد  ستخدمة دولة سبأ ا

هنا الشعار قبل  ك ر من    ة الا عاع وهو من  قدع الشعارات المتداولة في 

العالع. و عيد استخداع هنا الشعار في سبعينيات القرن العشرين كرمز 

للجمهورية العربية اليمنية من  ع للجمهورية اليمنية عقب الوحدة اليمنية 

 ع.1990عاع 
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 رئيس الدولة 

 .ور هاد عبد ربه منص    

 النظاع السياسي 

 .جمهور      

 النشيد الوطني 

النشيد الوطني اليمني هو النشيد الرسمي للجمهورية اليمنية. كلماته من      

و لحان  يوب طارش وكان النشيد الرسمي  ذتأليا عبد هللا عبد الوهاب نعمان

عد الوحدة لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية قبل الوحدة اليمنية واعتمد ب

وتقول كلمات النشيد الوطني ذ ليكون النشيد الرسمي للجمهورية اليمنية

  اليمني

 ردد   يتها الدنيا نشيد  .. ردديه و عيد  و عيد 

 وانكُر  في فارحتي كلَّ شهيد .. وامنحيه ُحل   من ضاوِا ِعيد 

حدتي .. وحدتي  وا

 ِنّمة يا نشيدا رائعا يم  نفسي ..  نِت عهدم عالقم في كل

 رايتي .. رايتي

 يا نسيجا حْكتُهُ من كل شمس.... اخلد  خافقة  في كل ِقّمة

  ّمتي ..  ّمتي
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 امنحيني البأس يا مصدر بأسي... وانخريني لك يا  كرع  ّمة

 عشِت إيماني وحبي امميا .. ومسير  فوق دربي عربيّا

 وسيبق  نبُض قلبي يمنيّا .. لن ترى الدنيا عل   رضي وصيّا

  كانالس

 عدد السكان 

 ع 2020عاع  نسمة 29,888,017

 تطور عدد السكان 
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 ( ريا – حضرتوزيع السكان )

 

 

 

 

 

 

 

 

 اكبر المدن سكانا 
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 األردن

 االسع الرسمي 

 .المملكة األردنية الهاشمية

  صل التسمية 

مان  (Jordanسميت األردن نسبة إل  نهر األردن. تتألا كلمة جوردان )     

 جااور  و دان  فهااي جمااع السااع رافااد النهاار المقاادس المااار باااألردن جااور 

)بانياااس( ورافااده دان )اللاادان( فيصاابح االسااع جااوردان ويااوردان فااي بعااض 

العارب علياه اساع األردنذ  اللغاتذ  صبحت مع الازمن  وردان و ردنذ و طلاق

جاانبين وقد عرفت المنطقة المجاورة لنهر األردن من منبعه إل  مصبه عل  ال

باسااع  األردن  واسااع  فلسااطين  علاا  حااد سااواا. وتعنااي كلمااة  األردن  

 الشدة والغلبة وقيل  ن األردن  حد  حفاد نوح.

وعناادما  سااس الملااك عبااد هللا باان الحسااين اإلمااارة األردنيااة  طلااق علاا       

الااب د اسااع إمااارة الشاارق العربااي  ااع اسااتقلت اإلمااارة تحاات اسااع إمااارة شاارق 

نلاك  صاابحت تعارا باساع المملكااة األردنياة الهاشاميةذ والمملكااة  بعاد األردن.

ألن نظاع الحكع فيها ملكيذ والهاشمية نسبة إل  بناي هاشاع ألن ملاوك األردن 

  صولهع من هاشع الجد األكبر للرسول محمد.
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 الموقع 

تقع في جناوب غارب .ساياذ تتوساط الشارق األوساط بوقوعهاا فاي الجازا      

 .مالي لمنطقة شبه الجزيرة العربيةة ب د الشاعذ والشالجنوبي من منطق

 

 

 

 

 

  

 العاصمة 

 عمان                   

 المساحة 

 .كيلومتر مربع 89341مساحتها حوالي     

 الحدود 

لهااا حاادود مشااتركة مااع كاال ماان سااوريا ماان الشاامالذ فلسااطين التاريخيااة      

الشاارقذ وتحاادها شاارقا  العااراق ماان ذ )الضاافة الغربيااة وإساارائيل( ماان الغاارب

وجنوباا  المملكااة العربياة السااعوديةذ كماا تطاال علا  خلاايج العقباة فااي الجنااوب 
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الغرباايذ حيااث تطاال مدينااة العقبااة علاا  البحاار األحماارذ ويعتباار هاانا المنفاان 

 البحر  الوحيد ل ردن.

 العملة 

 يقسعذ الدينار األردني هو العملة الرسمية في المملكة األردنية الهاشمية     

 قرش. 100فلسذ  و  1000الدينار األردني إل  

 العلع 

علع األردن هو العلع الرسمي للمملكة األردنياة الهاشامية. بادا االساتخداع      

. وهاااو مشاااتق مااان علاااع ال اااورة 1928نيساااان /  بريااال  16الرسااامي لاااه فاااي 

العربيااة الكباارىذ التااي  علنهااا شااريا مكااة الحسااين باان علااي علاا  الدولااة 

 . ويتكون من  ربع  لوان.1916ع الع مانية عا

 تدل األلوان عل  ما يلي      

 األسود راية الدولة العباسية. -

 األبيض راية الدولة األموية. -

 األخضر راية .ل البيت. -

 األحمر راية ال ورة العربية الكبرى. -

  ما األشكال فـهي تم ل التالي      

 ل   ة الس لة الهاشمية.يم ل الم لث األحمر الن  يجمع األشرطة ا -
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الكوكب ساباعي األشاعة )النجماة الساباعية( يادل علا  فاتحاة القار.ن الكاريع  -

السابع الم ااني )سااورة الفاتحاة ماان سابع .ياات(  و فااي قاول .خاار تادل النجمااة 

علاا  جبااال عمااان الساابع ووجااوده فااي وسااط الم لااث ياادل علاا  هاادا ال ااورة 

 .العربية الكبرى )توحيد الشعوب العربية(

 

 

 

 

 

 

 اللغة الرسمية   

 اللغة العربية               

 الديانة الرسمية 

 .هو الديانة الرئيسةاإلس ع      

 الشعار الوطني 

تع تصميع الشعار عل  يد المعمار  األردني الشريا فواز مهناذ بطلب      

وتع إع ن الشعار كشعار  1921من الملك عبد هللا األول بن الحسين عاع 
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 غسطس  25مي للملكة األردنية الهاشمية من قبل مجلس الوزراا في رس

1934. 

التاج الملكي الهاشمي نا الخمس  ض ع عل  قمة يوجد في الشعار      

الشعار ويم ل كون األردن دولة نات حكع ملكيذ التاج نو لون نهبي ويتكون 

صرية من قاعدة مرصعة بالزمرد والياقوت فوقها خمس زهرات اللوتس الم

ترمز للنقااذ تنب ق من الزهرات المصرية خمسة  قواس نهبية متشابكة 

 .تتصل جميعها في األعل  لتلقي بر س حربة والن  يم ل الحريّة

وهو يم ل العرش الملكي الهاشميذ يتكون يوجد الوشاح تحت التاج      

الوشاح من المخمل القرمز  وبنب ق منه ستارة مفتوحة مطرزة عل  

 بالنهب داخلها  بيض حرير  تم ل التضحية والنقاا.الحواا 

في مركز الشعار علمان يم ل كل منهما علع ال ورة العربية الكبرىذ      

يتصا العلع بأن طوله ضعا عرضه ويقسع إل     ة  جزاة عرضية 

متساويةذ القسع األعل  لونه  سود والقسع األوسط لونه  خضر والقسع 

عل  مقدمة العلع من جهة الحامل م لث  حمر  األسفل لونه  بيض. ويقع

 عرض قاعدته مساوية لعرض العلع وطوله مساو  لنصا طول العلع.

صلّ   -رمز القوة والشجاعة والسمّو. يم ل راية محمد  ع طائر العقاب     

العقاب. ويقا الطير مفرود الجناحي عل  الكرة األرضية  -هللا عليه وسلّع

 ع من األع ع.وي مس كل جناح طرا عل

 كرة  رضية لونها  زرق ترمز إل  انتشار اإلس ع وحضارته.     
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درع مصنوع من البرونز ومزركش بزهرة األقحوان • األسلحة والدروع      

التي كانت تستعمل في الزخرفة المعمارية العربيةذ يوضع الترس  ماع الكرة 

قواس و سهع سيوا وحراب و • األرضية وهو رمز للدفاع عن الحق. 

متوضعة عل  جانبي الدرعذ لون ر سي الرمح والسهع نهبي و ما لون 

سيفان منهبان بداخل غمدهما. للداللة  ن الشعب األردني • القوس فبني. 

 .ليس شعب حروب

  ث سنابل نهبية وسعفة نخيل واحدة يحيطان بالدرعذ السنابل عل       

وساع النهضة من الدرجة  اليمين والسعفة عل  اليسار ومرتبطة بشريط

 األول .

معلق وم بت في منتصا الشريط وهو  وساع النهضة من الدرجة األول      

 وويرتبط بقاعدة السنابل والسعفة.

يتدل  اماع شريط وساع النهضة من الدرجة األول ذ الشريط االصفر      

 ويتكون من    ة مقاطع مطرز عليه العبارات التالية 

 يمن   الراجي من هللا التوفيق والعون.في الجهة ال -

 في الوسط  ملك المملكة األردنية الهاشمية. -

في الجهة اليسرى  عبد هللا ال اني ابن الحسين بن عون )عون الجد ال اني  -

 للشريا الحسين بن علي(.

 

      

Buzzframe.com : تحمیل المزید من الكتب



 

65 

 رئيس الدولة 

 .عبد هللا ال اني بن الحسين    

 النظاع السياسي 

 .اع ملكينظ             

 النشيد الوطني 

ذ كتب 1946الس ع الملكي األردني تع تبني الس ع الملكي الحالي عاع      

. وتقول و لّا موسيقاه عبد القادر التنيركلماته الشاعر عبد المنعع الرفاعيذ 

  كلماته

 عاش المليك

 عاش المليك

 ساميا  مقامهُ 

 خافقات  في المعالي  ع مهُ 

 نحن  حرزنا الُمن 

 يوع  حييت لنا

 نهضة تحفزنا

 تتسام  فوق هاِع الشُُهبِ 

 يا مليك العاربِ 

 لك من خير نبي
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 شرام في النسبِ 

 حد ت عنه بُطون الكتبِ 

 الشباب األمجدُ 

 ُجندكا الُمجندُ 

 عزمهُ ال يخمدُ 

 فيه من معناك رمز الد بِ 

 يا مليك العربِ 

 لك من خير نبي

 شرا في النسب

 حد ت عنه بطون الكتب

 ورا  وهدىُدمت ن

 في البرايا سيدا

 هانئا ممجدا

 تحت  ع مك مجد العرب

 يا مليك العرب

 لك من خير نبي

 شرا في النسب

 حد ت عنه بُطون الكتب
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  السكان

 عدد السكان 

 ع 2020عاع  نسمة 10,212,556

 تطور عدد السكان 
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 ( ريا – حضرتوزيع السكان )

 

 

 

 

 

 

 

 

 اكبر المدن سكانا 
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 سوريا

 االسع الرسمي 

بِيّةُ السُوِريّةُ   .الُجمُهوِريّةُ العارا

  صل التسمية 

الكتابااة الرساامية السااع ساااوريا هااي سااوريةذ ونلاااك يعااود للتااأ ر باللغاااة      

التركية الع مانيةذ التي استخدمت األبجدية العربيةذ وكتبت  سماا العلع بالتاا 

رساع األساماا األعجمياةذ وكانلك المربوطةذ  ما في العربياةذ فالقاعادة توجاب 

األسماا الفوق ال   ية المسبوقة بياا بألا طويلة. دعيت الب د باساع ساوريا 

خ ل العهد السلوقي في القرن ال الاث قبال الماي دذ وفاي األدب اإلغريقاي فاإن 

هيرودت وهوميروس سميّا الب د ساوريا. وفاي األدبياات العربياة القديماة هانا 

  ول من تناوله  بو محمد الهمداني في بعض مواضع كتابه. -سوريا  -االسع 

 التفسيرات المقدمة لمعن  االسع متعددة  برزها      

 نهاااا ساااميت نسااابة إلااا  اإلمبراطورياااة اآلشاااورية التاااي  سسااات حضاااارة      

و قافة واسعة في اله ل الخصيبذ مع إبدال حارا الشاين بالساينذ وهاو  مار 

ان  ياودور نولدكاه  ول مان اقتارح وجاود ع قاة مألوا في اللغات السامية. كا

ا إ ار  بين االسمين. وتلق  هنه الفرضية انتشارا  واسعا  بين الباح ينذ خصوص 

اكتشاااا نقااوش مكتوبااة باااللغتين اللويااة والفينيقيااة فااي قيليقيااة حيااث تشااير 

 الفينيقية إل  لفظة .شور بينما تنكر اللوية سوريا في نفس المقطع.
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نسبة إل  صور الواقعة عل  شاطئ البحر األبايض المتوساطذ   نها سميت     

وقااد عرفهااا اإلغريااق بهاانا االسااع نتيجااة الع قااات التجاريااة المزدهاارة بااين 

 الطرفين.

 الموقع 

 .تقع ضمن منطقة الشرق األوسط في غرب .سيا     

 

 

 

 

 

  

 

 العاصمة 

 دمشق                   

 المساحة 

 .كع مربع 185180 مساحتها حوالي    
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 الحدود 

يحاادها شااماال  تركياااذ وشاارق ا العااراقذ وجنوب ااا األردنذ وغرب ااا فلسااطينذ      

 .ولبنانذ والبحر األبيض المتوسط

 العملة 

نقسع تذ سمية لـلجمهورية العربية السوريةالليرة السورية هي العملة الر     

 .قرش 100الليرة السورية إل  

 العلع 

فاي إطاار مرحلاة  1958شباط / فبرايار  22ألول مرة في اعتمد هنا العلع      

الوحادة السااورية المصارية التااي نااتج عنهاا قياااع الجمهورياة العربيااة المتحاادة 

التي اعتمدت العلع المنكور كعلاع رسامي فاي نلاك الوقاتذ وقاد رفاع ألول مارة 

وبقااي معتماادا  فااي نلااك الوقاات حتاا   1958نيسااان  برياال  1فااي البلاادين فااي 

رغاع عادع انضااماع  1980ذ  اع  عيااد اساتخدامه عااع 1961ي عااع االنفصاال فا

سوريا في نلك العاع إل     اتحاد دول عربية كالوحادة الساورية المصارية إال 

حدة الصا العربي هاو  ن رغبة النظاع الحاكع في إظهار حرب سوريا عل  و

 .ما دفعه لنلك
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زية ملونة من األعل  ل سفل    ة  شرطة  فقية متواويتكون العلع من      

باألحمر واألبيض واألسودذ وفي الوسط نجمتان خماسيتان خضراوتا اللون 

 ضمن المستطيل األبيض وتشير النجمتان إل  سورية ومصر  ياع الوحدة.

 اللغة الرسمية   

 اللغة العربية               

 الديانة الرسمية 

 .هو الديانة الرئيسةاإلس ع      

 شعار الدولة 

شعار الجمهورية العربية السورية عبارة عن عقاب نهبي اللون في      

وسطه ترس عربي منقوش عليه العلع الرسميذ باإلضافة لوجود سنبلتي 

قمح ترمزان إل  الخصوبة والحياةذ ويمسك العقاب بمخالبه شريط مكتوبم 

 عليه بالخط الكوفي  الجمهورية العربية السورية .
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 رئيس الدولة 

 .بشار األسد    

 النظاع السياسي 

 .جمهور  شبه رئاسي             

 النشيد الوطني 

النشيد الوطني الرسمي للجمهورية العربية السورية تع تبنيه منن العاع      

ذ ويعرا النشيد  يضا باسع نشيد حماة الديار نسبة إل  الكلمتين اللتين 1938

 يبد  بهما النشيد.

قاع بكتابة كلمات النشيد الشاعر خليل مردع بك و ما الموسيق  فهي من      

تأليا محمد فليفل )األخوين فليفل( تع تبنيها بعد إط ق المسابقة التي  جريت 

ذ وقد ُرفِض لحنه في البدايةذ لكن  1938الختيار النشيد الوطني لسوريا عاع 

مة  ن تتبناهذ وكافأت فليفل النشيد كان قد انتشر في  نحاا الب دذ فر ت الحكو

 .بمنحه وساع االستحقاق السور 

 وتقول كلمات النشيد الوطني السور       

  باْت  ْن تـِنلَّ النفـوُس الِكراعْ   ُحـماةا الـِدّياِر عليكْع سـ عْ 

ـراع اعْ   عاـريُن العروبِة بيتم حا  وعرُش الّشموِس ِحما   ال يُضا

 تُحاكي الّسـمااا بعـالي السَّـنا  ربوعُ الّشـآِع بـروُج العاـ 
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ا  ساـماام لاعامـُركا  و كالسَّـما  فأرضم زهْت بالّشموِس الِوضا

فـُق الفؤادْ  عَّ شاـْملا الب دْ   رفيـُا األماني وخا  عـل  عاـلاع  ضا

 وِمـن دِع كـِلّ شاـهيد  ِمـداْد؟   ما فيِه مْن كُـِلّ عـين  ساـوادْ 

 وروُح األضاحي رقيبم عاـتيدْ   يـدْ نفـوسم  بـاةم ومـاض  مج

 فلـْع ال ناسُـوُد وِلْع ال نشـيد؟  فِمـنّا الوليـُد وِمـنّا الّرشـيدْ 

  السكان

 عدد السكان 

 ع 2020عاع  نسمة 17,540,995

 تطور عدد السكان 

 

 

 

 

 

 

Buzzframe.com : تحمیل المزید من الكتب



 

75 

 ( ريا – حضرتوزيع السكان )

 

 

 

 

 

 

 

 

 اكبر المدن سكانا 
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 لبنان

 االسع الرسمي 

 .جمهوريّة اللبنانيّةال

  صل التسمية 

عُرفت سلسلة الجبال الواقعة عل  الساحل الشرقي للبحار المتوساط باساع      

 جبال لبنان  منان زمان ساحيق. فقاد نُكارت فاي . اار إبا  فاي منتصاا األلاا 

 مرة في العهد القديع 64و  مرة في ملحمة جلجامشذ 12و ال الث قبل المي دذ

 إل     ة احتماالت  ويرد  صل اسع لبنان

لبنااان مشااتق ماان كلمااة   ل ب ن   السااامية وهااي تعنااي   باايض  ونلااك  -

 بسبب لون ال لوج المكللة لجباله.

مشااتق ماان كلمااة  اللبناا      شااجرة الطياابذ  و اللبااان    البخااورذ ونلااك  -

 لطيب رائحة  شجاره وغاباته.

  إن اشاتهرت هو اسع سرياني مؤلا مان  لاب  و  ناان  وتعناي  قلاب هللا -

 جبال لبنان كموطن لآللهة عند األقدمين.

ت المادن  1920وفي عاع       خ ل االنتداب الفرنسي عل  سوريا ولبنان ُضمَّ

الساحلية ومناطق الشمال وواد  البقاع وسفوح سلسالة جباال لبناان الشارقية 

إل  مناطق متصرفية جبل لبنان وسميت بدولة لبنان الكبيار. فأصابحت تسام  

ناوفمبر  22ه المناطق كلها بلبنان. وعندما حصل لبنان عل  االساتق ل فاي هن

 اعتمد اسع  الجمهورية اللبنانية . 1943
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 الموقع      

 .في غرب القارة اآلسيويةتقع      

 

 

 

 

 

  

 العاصمة 

 بيروت                   

 المساحة 

 . ²كع 10452 مساحتها حوالي    

 الحدود 

ماان ذ إسارائيل –فلسااطين المحتلاة الشارقذ وا ماان الشامال وتحاّدها ساوري     

 الجنوبذ وتطل من جهة الغرب عل  البحر األبيض المتوسط.

 

Buzzframe.com : تحمیل المزید من الكتب



 

78 

 العملة 

 .تقسع الليرة اللبنانية إل  مئة قرشذ الليرة اللبنانية     

 العلع 

يرماز اللااون األحماار إلاا  يتكاون علااع لبنااان مان لااونين االحماار واالباايضذ      

. ويرمز اللون األبايض إلا  1943 نوفمبرداا التي  ريقت في  ورة دماا الشه

بياااض الاا لج الاان  يتااراكع علاا  جبااال لبنااان وهااو رمااز الصاافاا والساا عذ  مااا 

لقداساة والخلاود شجرة األرز التاي اساتمدت مان جبال لبناانذ فهاي ترماز إلا  ا

 .والصمود والعراقة

      

 

 

 

 

 اللغة الرسمية  

 لعربية اللغة ا              

 الديانة الرسمية 

رئاسته مسيحيون بحكع  هو البلد الوحيد في الوطن العربي الن  يتول      

 .عرا دستور 
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 شعار الدولة 

شعار لبنانذ مكون من درع  حمر وخط مستطيلي  بيض مائل عليه      

ع مة األرز. وهو شبيه بعلع لبنانذ مع اخت ا وجود الخط األبيض مائل في 

 الشعار.

 

 

 

 

 

 

 

 

 رئيس الدولة 

 .ميشال عون     

 النظاع السياسي 

 .جمهورية برلمانية             
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 النشيد الوطني 

النشيد الوطني اللبناني هو النشيد الوطني الرسمي للجمهورية اللبنانية      

 .كتبه رشيد نخلة ولحنه وديع صبرا . وقد1927يوليو  27منن اعتماده في 

  لنشيد الوطنيوتقول كلمات ا     

 كلنا للوطن للعل  للعلع

 ملا عين الّزمن سيفنا والقلع

 سهلنا والجبل منبت للرجال

 قولنا والعمـل في سبيل الكمال

 كلنا للوطن للعل  للعلع

 كلّنا للوطن

 شيخنا والفت  عند صـوت الوطن

  سد غاب مت  ساورتنا الفتن

 شرقنا قلبه  بدا  لبنان

 صانه ربه لمدى األزمان

 ا للوطن للعل  للعلعكلن

 كلنا للوطن
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 بحره بّره دّرة الشرقين

 ِرفُدّه بّرهُ مالئ القطبين

 إسمه عـّزه منن كان الجدود

 مجـُدهُ  رُزهُ رمُزهُ للخلود

 كلّنا للوطن للعل  للعلع

 كلّنا للوطن

  السكان

 عدد السكان 

 ع 2020عاع  نسمة 6,822,621

 تطور عدد السكان 
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 ( ريا – حضرتوزيع السكان )

 

 

 

 

 

 

 

 

 اكبر المدن سكانا 
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 فلسطين

 االسع الرسمي 

 .فلسطين

  صل التسمية 

يعود اسع ))فلسطين((ال  الشعوب اخرى جاات من جزر البحر المتوساط      

وخصوصااا ماان جزياارة ))كرياات((وهي جزياارة معروفااة ومشااهورة ويباادو ان 

لااتهع يههاااجمون شااعوب هاانه الجاازر اصااابتهع مجاعااة او ظااروا معينااة جع

شااااواطلئ الشااااااع ومصااااار وصااااادهع اوال  رمساااايس ال الاااااث  فاااااي معركاااااة 

 لوزين المشهورة والت  حد ت في مصر وكان  رمسايس ال الاث ال يريادهع 

ان يسكنوا مصر وبعد المفاوضات استقر االمار علا  ان يرحلاوا الا  فلساطين 

وامرهع  رمسايس ال الاث ان يساكنوا فاي جناوب فلساطين فاي منااطق تسام  

 بلست  وقاد نصات الكتاب التاريخياة و الكتاب المقدساة علا  هانا وجااا نكار 

 بلسااات بها وعلياااه نساااب اهااال هااانه المنااااطق الااا   بلسااات  و ساااموا ب 

 البلسااتينيين ومن هنااا جاااا اسااع فلسااطين حيااث كاناات تعاارا ب بلسااتين  

وتبااادلت ماااع االيااااع لتكاااون  فلساااطين غيااار ان هااانه االشاااعوب تجااااورت ماااع 

ليبوسيين  وهع السكان االصليون للمنطقة ومن  اع اختلطات  الكنعانيين  و ا

انسااابهع و لغاااتهع و نابااوا مااع الشااعب االصاالي االك اار عااددا و حضااارة ومااع 

عاد لهاع ا ار وغااب تقدادع السنين ناب  البلستينيون  ماع  الكنعاانيين  ولاع ي

 .نكرهع التاريخي 
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 الموقع      

وتقع في الجهة الجنوبية من  .ةتقع فلسطين في غربي القارة األسيوي     

 .البحر األبيض المتوسطذ ممتدة  عل  ساحله الشرقي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 العاصمة 

 القدس                   
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 المساحة 

 . ²كع 6,220 مساحتها حوالي    

 الحدود 

يحّدها من الشمال لبنان وسورياذ  ّما من الشمال الشرقّي فتحدُّها سوريا      

كعذ  ّما طول الحدود بينها وبين لبنان 70الحدود بينهما إل   فقطذ ويصل طول

كعذ ويحّدها من الغرب البحر األبيض المتوّسطذ ويبلم طول الساحل 79فيبلم 

كعذ 360كعذ ويبلم طول الحدود بين فلسطين واألردن 224الفلسطينّي عليه 

ا وتطّل فلسطين عل  الجزا الشمالّي من خليج العقبةذ ويبلم طول ساحله

كع في  قص  الجنوبذ ولها حدود مع األراضي المصريّةذ وتربط 10.5عليه 

 كع240تحديدا  ر س طابة الواقع عل  خليج العقبة مع رفحذ ويبلم طول الحّد 

 العملة 

 .الدينار االردني     

 العلع 

يتكااون هاانا العلااع ماان    ااة خطااوط  فقيااة متما لااةذ )ماان األعلاا  ل ساافلذ      

و خضاار( فوقهااا م لااث  حماار متساااو  الساااقين قاعدتااه عنااد   سااودذ و باايضذ

لاث واقاع علا   لاث طاول العلاع بداية العلع )القاعادة تمتاد عمودياا( ور س الم 

 . فقيا
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 اللغة الرسمية  

 اللغة العربية               

 الديانة الرسمية 

 .الدين االس مي     

 شعار الدولة 

تستخدمه السلطة الفلسطينية  و دولة فلسطينذ شعار فلسطينذ هو شعار      

 ح الدين األيوبي شعارا  ويتكون من نسر ص ح الدين الن  استعمله ص

 في وسطه  لوان العلع الفلسطيني.ذ لدولته
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 رئيس الدولة 

 .محمود عباس     

 النظاع السياسي 

 .جمهور  شبه رئاسي             

 النشيد الوطني 

ع(ذ واعتمد 1972)فدائي(  صبح متداوال  عاع )الفلسطيني د الوطني النشي     

نشيدا  وطنيا  للفلسطينيين بقرار من  اللجنة التنفينية لمنظمة التحرير 

الفلسطينية في نلك العاعذ وعرا .نناك بنشيد ال ورة الفلسطينيةذ وهو نشيد 

تحويل قامت حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح باستخدامه في سياق 

  سماا المؤسسات الفتحاوية إل   سماا فلسطينية عامة.

ومؤلا نشيد فدائي هو الشاعر )سعيد المزين( المعروا بفت  ال ورةذ      

مؤسس  ول  المج ت الفلسطينية المعاصرة التي كانت تصدر باسع )ال ورة 

ذ الفلسطينية(ذ بينما ُملحنها هو الموسيقار المصر  الكبير )علي إسماعيل(

وقد قاع الموسيقار اليوناني )الكبير ميكيس  يونوراكيس( باعادة التوزيع 

في خطوة رمزية عبر من خ لها عن تضامنه  1981الموسيقي للنشيد عاع 

مع الفلسطينيين وقضيتهع العادلةذ فيما قاع الملحن الفلسطيني )حسين نازك( 

 ع(.2005بوضع التوزيع الموسيقي النهائي للنشيد عاع )
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 وتقول كلمات النشيد الوطني      

 فدائي فدائي فدائي

 يا  رضي يا  رض الجدود

 فدائي فدائي فدائي

 يا شعبي يا شعب الخلود

 بعزمي ونار  وبركان  ار 

 و شواق دمي ألرضي ودار 

 صعدت الجبال وخضت النضال

 قهرت المحال حطمت القيود

 فدائي فدائي فدائي

 يا  رضي يا  رض الجدود

 ح ونار الس حبعصا الريا

 وإصرار شعبي لخوض الكفاح

 فلسطين دار  فلسطين نار 

 فلسطين  ار  و رض الصمود

 فدائي فدائي فدائي

 يا  رضي يا  رض الجدود
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 بحق القسع تحت ظل العلع

 بأرضي وشعبي ونار األلع

 سأحيا فدائي و مضي فدائي

 و قضي فدائي إل   ن  عود

 فدائي فدائي فدائي

 جدوديا  رضي يا  رض ال 

  السكان

 عدد السكان 

 ع 2020عاع  نسمة 5,112,809

 تطور عدد السكان 
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 ( ريا – حضرتوزيع السكان )

 

 

 

 

 

 

 

 

 اكبر المدن سكانا 
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 العراق

 االسع الرسمي 

اق  .ُجْمُهوريَّة الِعرا

  صل التسمية 

اق        ن  صال تعود إل  حوالي القرن السادس المي د ذ ويعتقد تسمية الِعرا

بينمااا يعتقااد  التساامية تعااود إلاا  تعريااب لمدينااة  وروك )الوركاااا( السااومرية.

باح ون .خرون  ن التسمية مشتقة من الفارسية الوسط  عيراق والتاي تعناي 

  األراضي المنخفضة .

كاان قريباا  سمي عراقا لقربه من البحار ذ واهال الحجااز يسامون مااوقيل      

عرابي  انما سمي العاراق عراقاا الناه سافل عان قال ابن االومن البحر عراقاذ 

نجاد ودناا مان البحر..وقاال اباو اسااحاق اباراهيع الحرباي  انماا ساميت العااراق 

عراقااا الن كاال اسااتواا عنااد نهاار او عنااد بحاار عااراقذ وعناادما نتصاافح كتاااب 

مروج النهب ومعادن الجوهر للمسعود  نقر )سمي عراقا لمصب الميااه الياه 

ن المسعود  بان االسع مأخون من عراقي الدلو وعراقاي ويظ (كدجلة والفرات

القربة..ويرى الماورد  في كتابه االحكاع السلطانية باان العاراق سامي عراقاا 

 .الستواا ارضه 
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 الموقع 

يقع في جنوب غرب قارة  سيا ذ ويشكل الجزا الشمال الشرقي من      

 الوطن العربي

 

 

 

 

 

  

 العاصمة 

 غدادب                  

 المساحة 

 . ²كع 438,317 مساحتها حوالي    

 الحدود 

من جهة الشرق إيران ذ ومن جهة الشمال تركيا ذ وتفصله عن  احدهي     

هاتين الدولتين حدود طبيعية تكون جزاا  من حدود الوطن العربي الشرقية 
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والشمالية ؛  ما من الغرب فتحانيه  قطار عربية هي سورية واألردن 

 ة والكويت ذ والخليج العربي من الجنوب .والسعودي

 العملة 

وينقسع الدينار إل  ذ الدينار العراقي هو العملة الرسمية في العراق     

 .فلس 1,000

 العلع 

بعااد حاارب الخلاايج ال انيااة  ُقاار قااانون علااع العااراق ووضااعت عبااارة  هللا      

قتاارح لعلااع بعااد الغاازو األمريكااي للعااراقذ وِضااع م  كباار  بخااط صااداع حسااين.

 2004وبعااد  عراقااي جديااد واجااه انتقااادات شااديدة والنعااةذ ولااع يلااقا ترحيبااا .

 جار  تعاديل طفيااا علا  العلااع العراقاي باساتبدال عبااارة  هللا  كبار  وجعلهااا 

 .بالخط الكوفي بدال  من خط صداع حسين
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 اللغة الرسمية  

 اللغة العربية               

 الديانة الرسمية 

 .الدين االس مي     

 شعار الدولة 

وهو مشابهه للسابق الن  كان  2008الشعار الحالي تع وسمه في عاع      

عل   ياع نظاع صداع حسينذ وماقبله  يضا. ويتكون من طائر هو نسر ص ح 

الدين مضموع الجناحينذ ودرع بداخله العلع العراقيذ وعبارة  جمهورية 

 العراق .
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 دولة رئيس ال

 .برهع صالح     

 النظاع السياسي 

 .اتحاد  جمهور  نيابي ديمقراطي             

 النشيد الوطني 

بعد االحت ل األمريكي للعراق تع اعتماد انشودة موطني كنشيد وطني      

لجمهورية العراق. االنشودة من كلمات الشاعر الفلسطيني إبراهيع طوقان 

مد فليفل. وما زال هنا النشيد معتمدا  من قبل ع. ولحنها مح1934كتبها عاع 

 -. والكلمات هي 2003الحكومات العراقية المت حقة منن عاع 

 موطني... موطني..

 الج ُل والجماُل والسناُا والبهااُ 

 في ُرباْك... في ُرباكْ 

 والحياةُ والنجاةُ والهناُا والرجااُ 

 في هواك... في هواك

 هل  راْك... هل  راْك..

ما؟سال  ما  منعَّما وغانما  مكرَّ
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 هل  راْك... في ع كْ 

 تبلم الِسّماْك؟... تبلم الِسّماْك؟

 موطني... موطني.. موطني.. موطني

ه  ن تستقـلَّ  و يبيدْ   الشباُب لن يكلَّ همُّ

 نستقي من الـردى ولن نكون للعدى

 كالعبيد... كالعبيد

 ال نريْد... ال نريْد.. نلَّنا المؤبَّدا

 نا المنكَّدا ال نريْد... بل نُعيدْ وعيشا 

نا التليدْ  نا التليْد... مجدا  مجدا

 موطني... موطني.. موطني.. موطني

 الحساُع والياراعُ ال الك ُع والنزاعُ 

 رمُزنا... رمُزنا..

فا  مجُدنا وعهُدنا وواجبم من الوا

 يهّزنا... يهّزنا

نا.. نا... عزُّ  عزُّ

ُا و رايةم تُرفراُ   غايةم تُشِرّ

 ا هاناْك في عُ كْ ي
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 قاهرا  ِعداْك... قاهرا  ِعداكْ 

 موطني... موطني..

  السكان

 عدد السكان 

 ع 2020عاع  نسمة 40,309,406

 تطور عدد السكان 
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 ( ريا – حضرتوزيع السكان )

 

 

 

 

 

 

 

 

 اكبر المدن سكانا 
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 مصر

 االسع الرسمي 

بيّةِ   .ُجمهوِريّةُ ِمصرا العارا

 تسمية  صل ال

اسع مصر في اللغة العربية واللغات الساامية األخارى نسابة إلا  مصارايع      

وقالاات عنااه النصااوب اآلراميااة السااوريانية  مصاارين ذ  باان حاااع باان نااوحذ

ويفسره الابعض بأناه مشاتق مان جانر ساامي قاديع قاد يعناي البلاد  و البسايطة 

 )الممتدة(ذ وقد يعني  يضا الحصينة  و المكنونة.

 مجر  التي كانت تعني معني  الدرا ذ ومعني )البلاد(  المكناون  ل وقي     

 و  المحصور  واشتقت من كلمة  جرو  بمعني الحدذ  و من كلماة  جار   

بمعني السورذ  ع  ضيفت إليها ميع المكانية فأصبحت  مجر  وكتبت بعد نلاك 

بصااور ك ياارة م اال  مجاار   و إمجاار . وقااد اسااتعملها المصااريين القاادماا 

ا  حد شعرائهع فرعونه سنوسارت ال الاث بأناه   مجار ؛    درا و ناه فوص

  شبه بأسوار الحدود.

 الموقع 

تقع في الركن الشمالي الشرقي من قارة  فريقياذ ولديها امتداد .سيو ذ      

 .حيث تقع شبه جزيرة سيناا داخل قارة .سيا فهي دولة عابرة للقارات
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 العاصمة 

 رةالقاه                  

 المساحة 

 .كيلومتر مربع 1.002.000تبلم مساحة جمهورية مصر العربية حوالي     

 الحدود 

تشترك بحدود مع سبعة دول وكيانات فيحدها في الشمال الشرقي منطقة      

كع(ذ ويحدها من الغرب  11كع وقطاع غزة  254فلسطين المحتلة )إسرائيل 

شترك مع السودان بأطول حدود كعذ كما ت 1115ليبيا عل  امتداد خط بطول 

شرق ا كع. باإلضافة إل  حدودها البحرية مع السعودية  1280برية لها بطول 

 .وقبرب واليونان شماال  

 العملة 

 100في مصرذ وينقسع الجنيه إل   الحالية لعملةهو االجنيه المصر       

 .مليع 1000قرش  و 

 العلع 

 4باااركذ  ُقاار العلااع الحااالي فااي فااي عهااد الاارئيس األساابق محمااد حسااني م     

ذ ويتكاون مان    اة مساتطي ت 1984لسنة  144 كتوبر بموجب القانون رقع 

 وهي بحسب ترتيب األلوان من األعل  ل سفل  .عرضية متساوية األبعاد

 األحمر  يدل عل  اإلشراق واألمل والقوة.

 األبيض  تعبيرا  عن النقاا والس ع.
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 ستعمار التي تخلصت منها مصر.األسود  يعبر عن عصور اإل

فااي وسااط المسااتطيل األوسااط نساار صاا ح الاادين وهااو النساار المصاار ذ و     

وهااو  قااو  الطيااور بلااون نهبااي وينظاار ناحيااة اليمااين ويعباار عاان قااوة مصاار 

وعراقة حضاراتها. ومكتوب علا  قاعدتاه  جمهورياة مصار العربياة  باالخط 

 الكوفي.

 

 

 

 

 

      

 

 اللغة الرسمية  

 اللغة العربية               

 الديانة الرسمية 

 .الدين االس مي     
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 شعار الدولة 

عبارة نسر مصر  زخرفي مضموع الجناحين باللون النهبيذ ويتوسط      

صدره درع عليه علع مصر. والنسر كان رمز الدولة األيوبية منن عهد 

ية. وينظر النسر السلطان ص ح الدين األيوبيذ ويرمز إل  االنتصارات العرب

 .ناحية يمينه للداللة عل  األخن باليمين  و التيمن وهو مرفوع الر س

 

 

 

 

 

 

 

 رئيس الدولة 

 .عبد الفتاح السيسي     

 النظاع السياسي 

 .جمهورية ديمقراطية             
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 النشيد الوطني 

 ب د ذ ب د ذ ب د  هو النشيد الوطني المصر  الحاليذ  لّفه محمد     

يونس القاضي ولحنه سيد درويش والن  كان نو روابط وعرى و يقة مع 

قادة الحركة الوطنية م ل مصطف  كامل وفي الحقيقة فقد اشتق نشيد مصر 

ع 1907الحالي من كلمات  لقاها مصطف  كامل في إحدى  شهر خطبه عاع 

وهنه كلماتها    ب د  ب د  لِك حبي وفؤاد .. لِك حياتي ووجود ذ لِك 

دميذ لِك عقلي ولسانيذ لِك لُبّي وجنانيذ فأنِت  نِت الحياة.. وال حياة إال بِك 

. وقاع موسيقار األجيال محمد عبد 1979يا مصر ذ وتع تبنيه في العاع 

الوهاب بإعادة تلحينه وتوزيعه بتوجيه من الرئيس الراحل محمد  نور 

 - وتقول كلمات النشيد السادات

   ب د  ب د  ب د 

 حبي وفؤاد  لكِ 

   ب د  ب د  ب د 

 لِك حبي وفؤاد 

  مصر يا  ع الب د

  نِت غايتي والمرادِ 

   وعل  كل العباد

 كع لنِْيِلِك من  يادِ 

   ب د  ب د  ب د 

 لِك حبي وفؤاد 
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  السكان

 عدد السكان 

 ع 2020عاع  نسمة 102,519,468

 تطور عدد السكان 
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 ( ريا – حضرتوزيع السكان )

 

 

 

 

 

 

 

 

 اكبر المدن سكانا 
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 المغرب

 االسع الرسمي 

ْغِربِيَّة ْملاكاةُ الما  .الما

  صل التسمية 

وتغارب فاي ذ اعتقد الناس في العالع القديع  ن الشمس تشارق مان الياباان     

 .المملكة المغربية

 الموقع 

 .تقع في  قص  غرب شمال  فريقيا     
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 العاصمة 

 الرباط                  

 المساحة 

 .²كع 710,850 تهاتبلم مساح    

 الحدود 

يطل المغرب عل  البحر األبيض المتوسط شماال  والمحيط األطلسي      

 شرق ا الجزائر وجنوب ا موريتانيا. اغرب اذ تحده

 العملة 

الدرهع المغربي هو العملة الرسمية المعتمدة في المغرب منن سنة      

 .سنتيع 100كون الدرهع المغربي من ويت ذ1959

 العلع 

حمر تتوسطه نجمة خماساية بااللون األخضارذ ويرماز األاللون  يتكون من     

النجماة الخماساية ترماز و اللون األحمر إل  الجر ة بما يميزه من بسالة و قوة

واللون األخضر يرمز إل  الحب و الفارح و الحكماة و السا ع  لخاتع السليماني

 كما  نه يم ل لون اإلس ع. ملواأل
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 اللغة الرسمية  

 اللغة العربية               

 الديانة الرسمية 

 .الدين االس مي     

 شعار الدولة 

الشعار نهبي يحتو   رضية حمراا ونجمة خماسية باألخضرذ شمس      

شعاع اذ زخرفة باللونين النهبي والفضيذ  سدين  طلسيين  15ساطعة نات 

في الجانبيةذ تاج ملكي يضع  لوان العلعذ والفتة مكتوب عليها  إِْن تاْنُصُروا 

ا ياْنُصْركُْع   .َّللاَّ
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 رئيس الدولة 

 .محمد السادسالملك      

 النظاع السياسي 

 .ملكية دستورية              

 النشيد الوطني 

نه ليو مورغان. النشيد الوطني المغربي كتبه علي الصقلي الحسيني ولح     

. 1956هو النشيد الوطني الرسمي للمغرب منن االستق ل عن الحماية سنة 

 حت كان النشيد الوطني المغربي عبارة عن لحن موسيقي فقط دون كلمات 

حين تأهل منتخب كرة القدع لكأس العالع بالمكسيكذ كأكبر محفل و .1970

لك الراحل الحسن ال اني عالمي تعزا فيه األناشيد الوطنية .نناكذ  مر الم

الكاتب علي الصقلي الحسيني بكتابة كلمات النشيد الوطني بالحفاظ عل  نفس 

 - وتقول كلمات النشيد اللحن ليردده ال عبون بالمكسيك   ناا عزا النشيد.

 منبت االحرار مشرق االنوار

 منتدى السؤدد و حماه

 دمت منتداه و حماه

 عشت في االوطان للعل  عنوان

 كل جنان د كر كل لسان ملا

 بالروح بالجسد هب فتاك

 لب  نداك
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 في فمي وفي دمي

 هواك  ار نور و نار

 اخوتي هيا للعل  سعيا

 نشهد الدنيا ان هنا نحيا

 بشعار

 هللا . الوطن . الملك

  السكان

 عدد السكان 

 ع 2020عاع  نسمة 36,952,166

 تطور عدد السكان 
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 ( ريا – حضرتوزيع السكان )

 

 

 

 

 

 

 

 

 اكبر المدن سكانا 
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 ليبيا

 االسع الرسمي 

 .دولة ليبيا

  صل التسمية 

وردت في المصادر ال تينية واليونانية باسع ِليبِياا نسابة إلا  قبيلاة الليباو      

 .التي سكنت هنه المنطقة منن .الا السنين

 الموقع 

 .تقع في شمال  فريقيا     
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 العاصمة 

 طرابلس                  

 المساحة 

 .مليون كيلومتر مربع 1.8تبلم مساحتها ما يقرب من     

 الحدود 

يحدها البحر المتوسط من الشمالذ ومصر شرقا والسودان إل  الجنوب      

 .جنوبذ والجزائرذ وتونس إل  الغربالشرقي وتشاد والنيجر في ال

 العملة 

 1971يبياذ تع إصداره في العاع الدينار هو الوحدة األساسية لعملة ل     

 ليحل محل الجنيه الليبي.

 العلع 

ع مكاون مان    اة الاوان هاي 1951علع ليبيا حسب دستور االستق ل في      

األحمر واألسود واألخضر ويتوسطه ه ل ونجمة باللون األبيض. يطلق علياه 

  'علع االستق ل '.
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 اللغة الرسمية 

 عربية اللغة ال              

 الديانة الرسمية 

 .الدين االس مي     

 شعار الدولة 

شعار ليبيا حاليا والن  يم ّل المجلس الوطني االنتقاليذ  نشئ في ظل      

 فبراير التي  طاحت بنظاع الجماهيرية. 17 ورة 

 

 

 

 

 

 

 

 رئيس الدولة 

 .فايز السراج     
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 النظاع السياسي 

 .نظاع برلماني              

 لنشيد الوطني ا

و  1955النشيد الوطني الليبي هو النشيد الرسمي للدوله الليبيه منن عاع      

قد دعت الحكومه للقياع بمسابقه الختيار اجمل قصيده وطنيه تصلح ان تكون 

 وقاعنشيدا و طنيا لليبيا و فاز بالمسابقه الشاعر التونسي بشير العريبي 

 - وتقول كلمات النشيد الوهاب بتلحينه موسيقار االجيال محمد عبد

 يا ب د  يا ب د  بجهاد  وج د  ادفعي كيد األعاد ذ والعواد 

 واسلمي.اسلمي

 اسلمي طول المدى إننا نحن الفداا

 ليبيا ليبيا ليبيا

 يا ب د   نت ميراث الجدود الرع  هللا يدا  تمتد لك

 فاسلميذ

 جنود ال نبالي إن سلمت من هلك -عل  الدهر-إنا 

 خن  منا و يقات العهود إننا يا ليبيا لن نخنلكو

 لن نعود للقيود

 قد تحررنا وحررنا الوطن

 ليبيا ليبيا ليبيا
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 جرد األجداد عزما  مرهفا  يوع ناداهع مناد  للكفاح

  ع ساروا يحملون المصحفا باليد األول ذ وباألخرى الس ح

 فإنا ف  الكون دين وصفا وإنا العالع خير وص ح

 للجدود فالخلود

 إنهع قد شرفوا هنا الوطن

 ليبيا ليبيا ليبيا

 إنه ف  ليبيا رمز الجهاد حّي إدريس سليل الفاتحين

 حمل الراية فينا باليمين وتبعناه لتحرير الب د

 فان ن  بالملك والفتح المبين وركزنا فوق هامات النجاد

 راية  حّرة  

 ظللت بالعز  رجاا الوطن

 ليبيا ليبيا ليبيا

 ليبياذ يا ابن .ساد الشرى إننا للمجد والمجُد لنايا ابن 

 من سرونا حمد القوع السرى بارك هللا لنا استق لنا

 فابتغوا العلياا شأوا  ف  الورى واستعدوا للوغ   شبالنا

 للغ ب يا شباب

 إنما الدنيا كفاح للوطن

 ليبيا ليبيا ليبيا
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  السكان

 عدد السكان 

 ع 2020عاع  نسمة 6,880,209

 ر عدد السكان تطو
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 ( ريا – حضرتوزيع السكان )

 

 

 

 

 

 

 

 

 اكبر المدن سكانا 
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 تونس

 االسع الرسمي 

 .الجمهورية التونسية

  صل التسمية 

يعتقد البعض  ن اسع تونس يعود إل  الحقباة الفينيقياة حياث  ن عاادة  ماا      

بعض المادارس ذ تانيت تسم  المدينة بألهتها الرئيسية وفي حالة تونس فهي

ة ماان خاا ل المدينااة القديمااة العربيااة رجحاات  صاال الكلمااة إلاا  جاانور عربياا

 شار المؤّرخ عبد الرحمن بن خلدون إل   صل كلمة  تاونس  التاي ذ ترشيش

 طلقاات علاا  حاضاارة شاامال إفريقيّااة حيااث  رجااع اصاالها إلاا  مااا عاارا عاان 

قافية واجتماعياة فقاد المدينة من ازدهار عمراني وحيوية اقتصادية وحركية  

 شااار إلاا   ّن اسااع  تااونس  اشااتّق ماان وصااا سااكانها والوافاادين عليهااا لمااا 

 عرفوا به من طيب المعاشرة وكرع الضيافة وحسن الوفادة.

 الموقع 

 .تقع في شمال  فريقيا     
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 العاصمة 

 تونس                  

 المساحة 

 .2كع 163,610ة الجمهورية التونسية تبلم مساح    

 الحدود 

من الجنوب الشرقي يحدها من الشمال والشرق البحر األبيض المتوسط و     

 .ومن الغرب الجزائرليبيا 

 العملة 

 .الدينار التونسي     

 العلع 

علع  حمر تتوسطه دائرة بيضاا بها نجع نو خمساة  شاعة يحايط باه ها ل      

  حمرذ واللنان يعتبران رمزا  إس ميا .
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 للغة الرسمية ا

 اللغة العربية               

 الديانة الرسمية 

 .الدين االس مي     

 شعار الدولة 

      يتكون شعار تونس من      

  سد بربر   يرمز للنظاع. -

 سفينة شراعية قرطاجية  ترمز للحرية. -

 ميزان يرمز للعدالة. -
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 رئيس الدولة 

 .قيس سعيد     

 سي النظاع السيا

 .جمهورية برلمانيةذ  ونظاع شبه رئاسي              

 النشيد الوطني 

كتب  غلب كلماته مصطف   حماة الحم  هو النشيد الوطني التونسي     

صادق الرافعي وتّمت إضافة بيتين للشاعر  بو القاسع الشابي لحنه  حمد خير 

 - وتقول كلمات النشيد الدين.

 حماة الحم  يا حماة الحم  

 هلموا هلموا لمجد الزمن 

 لقد صرخت في عروقنا الدماا نموت نموت ويحيا الوطن

 لتدو السماوات برعدها لترع الصواعق نيرانها 

 إل  عز تونس إل  مجدها رجال الب د وشبانها

 ف  عاش في تونس من خانها 

 وال عاش من ليس من جندها 

 نموت ونحيا عل  عهدها 
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 حياة الكراع وموت العظاع

 اة الحم  يا حماة الحم  حم

 هلموا هلموا لمجد الزمن 

 لقد صرخت في عروقنا الدماا نموت نموت ويحيا الوطن

 ور نا السواعد بين األمع 

 صخورا صخورا كهنا البناا 

 سواعد يهتز فوقها العلع نباهي به ويباهي بنا

 وفيها كفا للعل  والهمع 

 وفيها ضمان لنيل المن  

 ع وفيها لمن سالمونا الس عوفيها ألعداا تونس نق

 حماة الحم  يا حماة الحم  

 هلموا هلموا لمجد الزمن 

 لقد صرخت في عروقنا الدماا نموت نموت ويحيا الوطن

 إنا الشعب يوما  راد الحياة ف  بّد  ن يستجيب القدر 
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 وال بد لليل  ن ينجلي وال بد للقيد  ن ينكسر

 حماة الحم  يا حماة الحم  

 ا لمجد الزمن هلموا هلمو

 لقد صرخت في عروقنا الدماا نموت نموت ويحيا الوطن

  السكان

 عدد السكان 

 ع 2020عاع  نسمة 11,830,399

 تطور عدد السكان 
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 ( ريا – حضرتوزيع السكان )

 

 

 

 

 

 

 

 

 اكبر المدن سكانا 
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 الجزائر

 االسع الرسمي 

 .الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  صل التسمية 

جاازر صااغيرة غياار  4نظاارا  لوجااود   طلااق عليهااا اسااع جزائاار بنااي مزغنااة     

بعيدة عن ساحل البحر قبالة المدينة. وهو ما  ّكده الجغرافيون المسلمون م ال 

 .واإلدريسي ياقوت الحمو 

 الموقع 

 .تقع في شمال  فريقيا     
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 العاصمة 

 الجزائر                  

 ة المساح

 .كيلومتر مربع 741 381 2 مساحتهاتبلم     

 الحدود 

تحدها من الشمال الشرقي تونس وشرقا ليبيا وغربا  المغرب والصحراا      

 الغربية ومن الجنوب الغربي موريتانيا وماليذ ومن الجنوب الشرقي النيجر.

 العملة 

 .سنتيع 100وينقسع إل  ذ الدينار الجزائر      

 العلع 

ألا من لونين   خضر و بيضذ ويتوسط العلع ها ل ونجماة حماراوينذ يت     

 .ع بصفة رسمية1962يوليو  3مرة في واستخدع ألول 
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 اللغة الرسمية 

 اللغة العربية               

 الديانة الرسمية 

 .الدين االس مي             

 شعار الدولة 

الوسط   يدم مصوغة يتكون من شمس تشرق من وراا الجبالذ من      

متناظرة حول األصبع الوسط ذ تكون األصابع المركزية ال  ث منها 

مجتمعةذ بينما يتخن  صبعا األطراا شكل منقار حمامة يحمل غصن زيتونذ 

من األسفل  اله ل والنجمةذ وإل  اليمين صندوق االقتراع تعلوه   ث سنابل 

يحمل  مارا ذ يكون متراكبا  مفّرقة و وراق بلوطذ عل  اليسار  غصن زيتون

 مع سعفة نخيل وتعلوه سقوا ومداخن مصانع وهيكل للتنقيب عن البترول.
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 رئيس الدولة 

 .عبد المجيد تبون     

 النظاع السياسي 

 .جمهور            

 النشيد الوطني 

ا نشيد الجزائر الوطني ذ كتبه الّشاعر مفد  زكريا داخل سجن       قاسام 

وتقول  ذ و لّحن النّشيد ذ الملّحن المصر  محمد فوز  . 1956عاع  فرنسي

 - كلمات النشيد

 قسما بالنازالت الماحقات

 و الدماا الزاكيات الطاهرات

 و البنود ال معات الخافقات

 في الجبال الشامخات الشاهقات

 نحن  رنا فحياة  و ممات

 و عقدنا العزع  ن تحيا الجزائر

 . فاشهدوا...فاشهدوا... فاشهدوا..

 نحن جند في سبيل الحق  رنا

 و إل  استق لنا بالحرب قمنا
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 لع يكن يصغ  لنا لما نطقنا

 فاتخننا رنة البارود وزنا

 و عزفنا نغمة الرشاش لحنا

 وعقدنا العزع  ن تحيا الجزائر

 فاشهدوا... فاشهدوا... فاشهدوا...

 يا فرنسا قد مض  وقت العتاب

 و طويناه كما يطوى الكتاب

 يا فرنسا ان نا يوع الحساب

 فاستعد  و خن  منا الجواب

 ان في  ورتنا فصل الخطاب

 و عقدنا العزع ان تحي  الجزائر

 فاشهدوا... فاشهدوا... فاشهدوا...

 نحن من  بطالنا ندفع جندا

 و عل   ش ئنا نصنع مجدا

 و عل   رواحنا نصعد خلدا

 و عل  هاماتنا نرفع بندا
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 عهدا جبهة التحرير  عطيناك

 و عقدنا العزع  ن تحيا الجزائر

 فاشهدوا... فاشهدوا... فاشهدوا...

 صرخة األوطان من ساح الفدا

 فاسمعوها و استجيبوا للندا

 و اكتبوها بدماا الشهدا

 و اقر وها لبني الجيل غدا

 قد مددنا لك يا مجد يدا

 و عقدنا العزع  ن تحيا الجزائر

 فاشهدوا... فاشهدوا... فاشهدوا...
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  السكان

 عدد السكان 

 ع 2020عاع  نسمة 43,927,343

 تطور عدد السكان 
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( ريا – حضرتوزيع السكان )

اكبر المدن سكانا 
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 السودان

 االسع الرسمي 

 .جمهورية السودان

  صل التسمية 

 اسااع السااودان هااو اسااع  طلااق علاا  المنطقااة الجغرافيااة جنااوب الصااحراا     

الكبرىذ والتي تمتد من غرب  فريقيا إل  شرق وسط  فريقياذ واالساع مساتمد 

 من العربيةذ )ب د السودان(ذ والن  يعني   رض السود .

 الموقع 

 .تقع في شمال شرق  فريقيا.     
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 العاصمة 

 الخرطوع          

 المساحة 

 .كيلومتر مربع  1،886،068 مساحتهاتبلم          

 د الحدو

تحدها مصر من الشمال وليبيا من الشمال الغربي وتشاد من الغرب      

وجمهورية  فريقيا الوسط  من الجنوب الغربي وجنوب السودان من الجنوب 

والبحر األحمر من الشمال  وإ يوبيا من الجنوب الشرقي وإريتريا من الشرق

 .الشرقي

 العملة 

 .الجنيه السوداني     

 العلع 

ويحتااو  علاا     ااة  1970مااايو  20سااودان الحااالي  ُعتمااد فااي علااع ال     

 .واألسود مع م لث  خضر عل  اليسار لوان  فقية هي األحمر فاألبيض 

تع تفسير األلوان األربعاة للعلاع علا  النحاو التاالي  اللاون األحمار ويرماز      

لاادماا شاااهداا الااوطن ابتاااداا ماان واقعاااة  ع درمااان المعروفاااة فااي الساااودان 

كاااة كااارر  التاااي  دت إلااا  انتهااااا حكاااع المهدياااة الاااوطني فاااي الساااودان بمعر

 لا مجاهد يضاا إليهع شهداا مقاوماة االساتعمار  50واستشهد فيها حوالي 

 وشهداا القوات المسلحة.
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و ماااا اللاااون األبااايض فهاااو رماااز نقااااا الساااريرة ونبااال الطبااااع والساااجايا      

عذ واللاون األساود هاو اللاون الصافية والوفااذ وهو  يضاا  لاون السا ع والوئاا

الاان  اشااتق منااه اسااع باا د السااودان ويجسااد الشااجاعة واالعتاازاز باااالوطن 

 والتراث ويرمز  يضا  ل نتماا إل  القارة السمراا.

ويجسد اللون األخضر نماا الب د و رواتها الطبيعة التي تجعل منهاا سالة      

 غناا عالمية.

 

 

 

 

 

 اللغة الرسمية 

 اللغة العربية               

 الديانة الرسمية 

 .الدين االس مي             

 شعار الدولة 

شعار جمهورية السودان هو طائر صقر الجديان  و طائر الكاتب كما      

يُعرا  يضا ذ ويظهر بجناحيه وهما ممدين إل   عل  من ناحيتي اليمين 
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يها كلمتي واليسار وبينهما إطار في شكل لفافة شبه مفتوحة مكتوب ف

)النصر لنا( باللغة العربية وبالخط العربي الفارسيذ كما يوجد إطار .خر 

غة مما ل  كبر حجما  في القاعدة مكتوب عليه )جمهورية السودان( بالل

 .العربية بالخط العربي النسخي 

ربما لطول ساقيه في شكله  -وال تظهر ارجل الطائر في الشعار      

سع لدرع تقليد  من الجلد كان يستخدع من قبل الطبيعيذ ويتوسط جسمه ر

 جيوش ال ورة المهدية السودانية.

وغالبا  ما يظهر الشعار باللون األسود و الرماد  واألبيض وهي األلوان      

الطبيعية للطائرذ إال  ن من الممكن ظهوره بألوان  خرى م ل اللون النهبي 

 كما في علع رئيس الجمهورية.
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 دولة رئيس ال

 .عبد الفتاح البرهانرئيس المجلس السياد        

 النظاع السياسي 

 .جمهورية فدرالية           

 النشيد الوطني 

اختيرت القصيدة   نحن جند هللاذ جند الوطن   من ضمن قصائد  خرى      

شاركت في مسابقة عامة حول  عمال شعرية تشيد بقوة دفاع السودان )نواة 

ع. وعندما نال السودان  1955ي( عند تأسيسها في عاع الجيش السودان

عذ اختيرت األبيات االربعة األول  من القصيدة  1956استق له في عاع 

لتكون نشيدا  وطنيا . القصيدة من تأليا الشاعر  حمد محمد صالح وتلحين 

عذ ويطلق 1958الموسيقار العقيد  حمد مرجان من س ح الموسيق  عاع 

سع الس ع الجمهور ) خاصة عند عزفه موسيقيا (ذ كما يُسم  عليه رسميا  ا

 - وتقول كلمات النشيد .تصاراذ نشيد العلع  و تحية العلعاخ

   نحن جند هللا جند الوطن

 إن دعا داعي الفداا لع نخن

   نتحدى الموت عند المحن

 نشتر  المجد بأغل   من

   هنه األرض لنا

 فليعش سوداننا علما  بين األمع

   بني السودان هنا رمزكع يا

 يحمل العبا ويحمي  رضكع.
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  السكان

 عدد السكان 

 ع 2020عاع  نسمة 43,948,667

 تطور عدد السكان 
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 ( ريا – حضرتوزيع السكان )

 

 

 

 

 

 

 

 

 اكبر المدن سكانا 
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 موريتانيا

 االسع الرسمي 

 .الجمهورية اإلس مية الموريتانية

  صل التسمية 

 رض الرجااال  ذ  وعنااي باا د المااور    ) سااود البشاارة(كلمااة موريتانيااا ت     

 .السمر

 الموقع 

 .تقع في شمال غرب  فريقيا وعل  شاطئ المحيط األطلسي     
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 العاصمة 

 نواكشوط.          

 المساحة 

 .كيلومتر مربع  1،030،700 مساحتهاتبلم          

 الحدود 

ال كل من المغرب والجزائرذ ومن الجنوب السنغالذ ومن يحدها من الشم     

 .ذ ومن الغرب المحيط االطلسيالشرق والجنوب مالي

 العملة 

 .األوقية هي الوحدة األساسية لعملة موريتانيا     

 العلع 

بيه شريط  فقاي هو علع  خضر يتوسطه ه ل ونجع بلون نهبي وعل  جان     

 .مستطيل  حمر اللون
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 اللغة الرسمية 

 اللغة العربية               

 الديانة الرسمية 

 .الدين االس مي             

 شعار الدولة 

عا في       عل   ساس علع الب د.  1959 بريل عاع  1شعار موريتانيا ُصِمّ

الدرع  خضر ويحو  ه ل ونجمة صفراويين رمز الدين الرسمي للب د 

مزان للدين ولل قافة اإلفريقية. يحو  الدرع عل  اإلس عذ حيث اللونين ير

شجرة نخيل ونبات يرمزان لخصبة الب د. يحيط بالدرع دائرة كتب فيها 

 . الجمهورية اإلس مية الموريتانية 
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 رئيس الدولة 

 .محمد ولد الغزواني     

 النظاع السياسي 

 .جمهورية إس مية           

 النشيد الوطني 

كلمات النشيد الوطني الموريتاني كتبها الشاعر بابه ولد الشي  سيديا في      

وعزفها  Tolia Nikiprowetzkyالقرن التاسع عشر المي د ذ ولحنها 

عل  .لة التيدنيت المطرب سيداتي ولد اب. واختارته الحكومة الموريتانية 

بل تع تغير لحن النشيد من ق 2017ع حين استقلت وفي عاع 1960عاع 

 - وتقول كلمات النشيد .الموسيقار المصر  راجح داوود

 ب د األباة الهداة الكراع وحصن الكتاب الن  ال يضاع

  يا موريتان ربيع الوئاع وركن السماحة  غر الس ع

 سنحمي حماك ونحن فداك ونكسو رباك بلون األمل

 وعند نداك نلبي  جل

 بدور سمائك لع تحجب وشمس جبينك لع تغرب

 األماجد من يعرب إلفريقيا المنبع األعنب نماك

 رضعنا لبان الندى واإلبا سجايا حملن جن  طيبا

 ومرع  خصيباذ وإن  جدبا سموناذ فكان لنا  رحبا
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 سقينا عدوك صايا ومرا فما نال نزال وال مستقرا

 نقاومه حيث جاس ومرا نرتل إن مع العسرا يسرا

 ق السماقفونا الرسول بنهج سما إل  سدرة المجد فو

 حجزنا ال ريا لنا سلما رسمنا هنالك حد الحم 

  خنناك عهدا حملناك وعدا ونهديك سعدا لجيل  طل

 سنحمي حماك  سارى هواك ونكسو رباك بلون األمل

  السكان

 عدد السكان 

 ع 2020عاع  نسمة 4,661,578

 تطور عدد السكان 
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 ( ريا – حضرتوزيع السكان )

 

 

 

 

 

 

 

 

 سكانا  اكبر المدن
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 الصومال

 االسع الرسمي 

 .جمهورية الصومال الفيدرالية

  صل التسمية 

 هناك عل  األقل  مانية .راا مختلفة        

فالر   األول يرى  ن كلمة الصومال مأخونة من كلمة حبشية  ع تحريفها  -

وهي )سوماهة( ومعناها الكفار  و غير المتحضرينذ وهي تسمية  طلقها 

عل  الصوماليين إبّان غزوات اإلماع  حمد بن إبراهيع )غر ( عل  األحباش 

 ب دهع.

ويرى الر   ال اني  ن كلمة الصومال مأخونة من كلمتين صوماليتين هما  -

وتعني نو  و صاحبذ   Lehوتعني يد الرمح  و )له(    Samey)سم ( 

س ح وجمع الكلمتين يكّون معن   جديدا  وهو صاحب الرمحذ والرمح هو ال

 .د وسط المجتمع الصومالي التقليد السائ

 Sooويرى الر   ال الث  ن كلمة الصومال مكونة من )حرا( وهو )سو(  -

ذ وهو من الحروا المساندة للفعل وخاصة فعل األمرذ و )فعل( وهو مال 

maal  ) ذ ومعناها احلب )الناقة  و البقرة.  

من واد  الصومال في اليمن  ويرى الر   الرابع  ن كلمة الصومال مأخونة -

 .اجر منها الجد األكبر للصوماليينحيث ه
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ويرى الر   الخامس  ن كلمة الصومال مأخونة من كلمة سمل العربية  -

 عيع قبلي صومالي سمل عين  خيه . )فقأ( التي كان يلقب بها ز

ويرى الر   السادس  ن كلمة الصومال مأخونة من اسع لمدينة  و جزيرة  -

  .كانت في منطقة شمال شرق الصومال والتي كانت تسم  سماليقديمة 

ويرى الر   السابع  ن كلمة الصومال مأخونة من الكلمة العربية )نومال(  -

التي كان يلقب بها الجد األكبر للقبائل الصوماليةذ وبعد مرور الزمن تع 

 يا كلمة )نومال( إل  )صومال ( . تحر

ومال مأخونة من اسع الجد األكبر لبعض ويرى الر   ال امن  ن كلمة الص

  .القبائل الصومالية الن  كان يسم  سمالي

 الموقع 

 .تقع في منطقة القرن األفريقي في شرق  فريقيا     
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 العاصمة 

 .مقديشيو          

 المساحة 

 . ²كع 637657 مساحتهاتبلم          

 الحدود 

وكينيا من الجنوب الغربيذ وخليج يحدها من الشمال الغربي جيبوتيذ      

 .هند  من الشرق و  يوبيا من الغربعدن من الشمال والمحيط ال

 العملة 

ينقسع الشلن إل  ذ والشلن الصوماليذ هو العملة الرسمية للصومال     

 .سنت 100

 العلع 

ذ وقاع بتصميمه  محماد عاوالي ليباان  .1954 كتوبر  12تع اعتماده في      

زرق قااد اختياار ليكااون رماازا  للساامّو والعلااّو م اال لااون الساامااذ  مااا اللااون األو

اللون األبيض الن  رسمت به النجمة في وسط العلع فهاو للتعبيار عان السا ع 

والرخاااا و خياارا النجمااة الخماسااية فهااي تاادل علاا  المناااطق الخمسااة التااي 

ي يتواجد بها الشعب الصومالي وهي  الصومال البريطااني والصاومال اإليطاال

 والصومال الفرنسي )جيبوتي( و قليع  وجادين والمقاطعة الحدودية الشمالية.
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 اللغة الرسمية 

 الصومالية والعربية                

 الديانة الرسمية 

 .الدين االس مي             

 شعار الدولة 

بحيث يقا نمران  .1956 كتوبر  10شعار الصومال تع اعتماده في      

درعذ والنجمة البيضاا كان بداية اختيارها خ ل الحكع اإليطالي كدعامتين لل

 لها. 

      

 

 

 

 

 

 رئيس الدولة 

 .محمد عبد هللا محمد     
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 النظاع السياسي 

 .جمهورية ائت فية           

 النشيد الوطني 

 استيقظو  يها الصوماليون ذ هو النشيد الوطني لدولة الصومالذ      

مات النشيد تعود إل  اربعينيات القرن العشرينذ إال  ن وبالرغع من  ن كل

التبني الرسمي لهنا النشيد جاا عقب تشكيل الحكومة االنتقالية الصومالية 

 - وتقول كلمات النشيد .2000عاع 

 استيقظوا  يها الصوماليونذ استيقظوا وساندوا بعضكع

 وقوموا دائما  إل  جانب الضعيا من  بنائكع

 عضكع بعضا ذ وتضمرون الشر لبعضكعفي حين يباهي ب

 فإن بقية الشعوب قد تعلمتذ و كملت بناا بلدانها

 إن ما يدفعني للبكااذ و نرا بسببه الدموع

 هو  نّي حّرمت من االختيارذ وتعرضت ل ستعمار
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  السكان

 عدد السكان 

 ع 2020عاع  نسمة 15,936,608

 تطور عدد السكان 
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 ( ريا – حضر)توزيع السكان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اكبر المدن سكانا 
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 جيبوتي

 االسع الرسمي 

 .جمهورية جيبوتي           

  صل التسمية 

سبب تسمية الب دذ فيعيده ” الصوماليين”يُروى في التراث المحكي لـ     

إل  س لة من )الدببة(  دخلها البرتغاليون لدى حروبهع مع السلطنات 

إلفريقيذ واستخدومها ضد المسلمينذ إبّان حروب المسلمة في القرن ا

مع مملكة الحبشةذ في القرن الرابع عشرذ وتع تحريا ” عدل“سلطنة 

ذ كعادة (تغالية من قبل السكان إل  )بوتيالبر ”Aldubuالدوبو “اسمها من 

السكان في قلب الخرواذ وقد كان و ن تلك الضوار  تكا رت في تلك 

اس في هجماتها الشرسة عليهع وعل  مواشيهعذ المنطقةذ فكانت ترّوع الن

وكان بينها وبين عشائر قبيلة العيس  جبل تنزل منه بنات  وىذ لتفترس 

المواشي واألطفال والضعفااذ فعزمت القبيلة عل  إبادة تلك الضوار ذ 

ذ ”جب” بوتيذ حت  تحققت هزيمتها  فشنوا حملة  دت إل  إبادة تلك الـ

” حيث انكسرت الدببة” يسم  ” زيلع“قريب ا من فأصبح مايلي نلك الجبل 

 .بوتي -جب”    

 الموقع 

 .تقع في منطقة القرن األفريقي في شرق  فريقيا     
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 العاصمة 

 .جيبوتي          

 المساحة 

 . ²كع 23,200 مساحتهاتبلم          

 الحدود 

من تقع عل  الشاطئ الغربي لمضيق باب المندبذ وتحدها إريتريا      

الشمال وإ يوبيا من الغرب والجنوب والصومال من الجنوب الشرقي فيما 

 .  البحر األحمر وخليج عدنتطل شرقا عل

 العملة 

 سنتيع. 100ينقسع الفرنك الجيبوتي إل  وذ الفرنك الجيبوتي

 العلع 

علاااع جيباااوتي مكاااون مااان مساااتطيلين إحاااداهما  زرق )األعلااا ( و خضااار      

لااث  باايض متساااو  الساااقين ماان جهااة سااارية العلااع )األساافل( باإلضااافة لم 

ونجمة خماسية حمراا داخل الم لث التي تدل عل  المنااطق الخمساة المكوناة 

 .1977يونيو  27اُستعمل ألول مرة يوع استق ل الب د في تاري   للب د.

 األخضر رمز ل رض

 األزرق رمز للسماا وللبحر

 األبيض رمز الس ع
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 .راضي والشعباألحمر رمز لوحدة األ

 

 

 

 

 

 اللغة الرسمية 

 العربيّةذ فرنسيّة                

 الديانة الرسمية 

 .الدين االس مي             

 شعار الدولة 

 27ظهر الشعار الوطني لجمهورية جيبوتي بعد االستق ل عن فرنسا في      

حيط هناك . يحد الشعار من الجانبين فروع الغار. داخل هنا الم1977يونيو 

الرمح العمود  تحت الدرعذ وا نين من األياد  ترتفع تخرجان من جانبي 

ى رمزا  ال نين من  الرمحذ وك هما يحمل خنجرا  كبيرا . فاليدين اليُْمنا  واليُْسرا

 . هورية  هما عفار وعيس ل الرئيسية للجم القبائ
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 رئيس الدولة 

 .إسماعيل عمر جيله     

 النظاع السياسي 

 .جمهورية نصا رئاسية           

 النشيد الوطني 

نشيد جيبوتي الوطني كتب كلماته ).دع علمي( باللغة الصومالية ولحنه      

وتقول  بعد استق ل جيبوتي عن فرنسا. 1977)عبد  روبله( واعتمد عاع 

 - كلمات النشيد

 انهضوا بقوة إل  حيث رفعنا رايتنا

 والنفيس تلك الراية التي كلفتنا الغالي

 مع مزيد من العطش واأللع

 رايتنا بألونها التي  خنت  بد الدهر

  خضرها من األرضذ و زرقها من السماا

 واألبيض لون الس عذ وسطه النجع األحمر بلون الدع

 يا رايتناذ كع تبع ين عل  الفخر
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  السكان

 عدد السكان 

 ع 2020عاع  نسمة 989,381

 تطور عدد السكان 
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 ( ريا – حضرتوزيع السكان )

 

 

 

 

 

 

 

 

 اكبر المدن سكانا 
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 جزر القمر

 االسع الرسمي 

 .االتّحاد القُُمر            

  صل التسمية 

ا للتجارة بين العالع العربي ومدغشقر        صبحت جزر القمر ميناا هام 

وكانت و.سيا والساحل الشرقي إلفريقيا ونتج عن نلك ال قافة السواحيليةذ 

ا للبحارة العرب؛ إن ظهرت عل  خرائطهع قبل فترة  جزر القمر معروفة قديم 

كبيرة من اكتشاا األوروبيين لها ومن هنا جاات تسمية جزر القمر؛ إن 

 طلق عليها العرب هنا االسع والن  جاا من كلمة )قمر( العربيةذ وحسب 

ا  الخرائط القديمة فقد كانت هنه التسمية تنسب لمدغشقر قبل  ن تصبح اسم 

لجزر القمرذ وكان األوروبيون األوائل النين اكتشفوا الجزيرة هع من 

 ع.1529البرتغاليين؛ فقد اكتشفوا جزيرة القمر الكبرى في عاع 

وتتكون جزر القمر من  ربع جزر وهي غراند كومور و نجوان وموهيلي      

 .و خيرا جزيرة مايوت

 الموقع 

عل  مقربة من الساحل الشرقي إلفريقيا عل   تقع في المحيط الهند      

 النهاية الشمالية لقناة موزمبيق بين شمالي مدغشقر وشمال شرق موزمبيق.
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 العاصمة 

 .موروني          

 المساحة 

 . ²كع 1862 مساحتهاتبلم          

 الحدود 

و قرب الدول إل  جزر القمر هي تقع جزر القمر في المحيط الهند       

 .بيقذ وتنزانياذ ومدغشقرذ والسيشلموزم

 العملة 

 .سنتيع 100ينقسع الفرنك القمر  إل  ذ الفرنك القمر 

 العلع 

التصااميع ياانكر باااله ل ذ 2003علااع جاازر القماار الحااالي تااع تبنيااه ساانة      

اإلس مي ماع األخان بعاين االعتباار وضاع الها ل علا  حقال  خضار. باإلضاافة 

ة مسااتطي ت جدياادة لتم ياال األربعااة جاازر التااي إلاا  نلااكذ فقااد تااع إدراج  ربعاا

 تكون جمهورية جزر القمرذ واأللوان هي  

 األصفر لجزيرة موهيلي.

 األبيض لجزيرة الموت.

 األحمر لجزيرة  نجوان.

 األزرق لجزيرة القمر الكبرى.
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بالنسبة للنجوع األربعذ فهي تم ل  يضا  األربعة جزر الرئيسية في البلدذ و     

  ل يم ل اإلس عذ الدين الن  يتبعه  غلبية سكان جزر القمر. بينما اله

 

 

 

 

 

 اللغة الرسمية 

 .العربيةذالقمريةذالفرنسية                

 الديانة الرسمية 

 .الدين االس مي             

 شعار الدولة 

يوجد داخل الشعار اله ل اإلس ميذ وهو  يضا  موجد في العلع الوطني      

له  ربعة نجوع تم ل واله ل يقع في منتصا الشعار وبداخذ القمرلجزر 

ة األربعة التي تكون جمهورية جزر القمر. ويوجد  يضا  شكل الجزر الرئيس

لشمس مع  شعتها في خلفية العلع بداخل اله لذ حول النقطة المركزية للعلع. 

لع فهي اسع الدولة مكتوب باللغة العربية والفرنسية. و ما عن حدود الع
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مؤلفة من شكل  غصان شجرة الزيتونذ وفي األسفل الشعار الوطني 

 تقّدع(. -عدالة  -للجمهورية باللغة الفرنسية والتي تعني )إتّحاد 

 

 

 

 

 

 

    

 

 رئيس الدولة 

 .غزالي ع مان     

 النظاع السياسي 

 .جمهورية رئاسية فيدرالية           

 النشيد الوطني 

هو النشيد الوطني الرسمي ل تحاد القمر . وقد تع  لعظيمةاتحاد الجزر ا     

. وقد تع كتابة الكلمات بواسطة هشاع 1978تبنيه بعد االستق ل في عاع 
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سعيد سيد  عبد الرحمن والن   يضا  لحن الموسيق  للنشيد الوطني 

 - وتقول كلمات النشيد .بالتعاون مع كمال الدين عبد هللا

 العلع يرفراذ

 ستق ل التاع ;ليعلن اال

 ترتقي األمةذ

 بسبب إيماننا

 في جزرنا القمرية.

 دعنا نتحل  باإلخ ب

 لحب جزرنا العظيمة.

 نحن القمريون من دع   واحدذ

 نحن القمريون من إيمان  واحد.

 عل  هنه الجزر قد ولدناذ

 هنه الجزر قد رعتنا.

 نرجوا من هللا مساعدتنا دائما  ;

 لحب  رضنا األعذ

 ا والعالع.و لحب دينن
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 العلع يرفرا.

 من السادس من يوليو

 ترتقي األمة ;

 جزرنا موحدة.

 ماور  و نزون موهيلي والقمرذ

 دعنا نتحل  باإلخ ب

 لحب جزرنا العظيمة.

  السكان

 عدد السكان 

 ع 2020عاع  نسمة 871,399

 تطور عدد السكان 

 

 

 

 

 

Buzzframe.com : تحمیل المزید من الكتب



 

166 

 ( ريا – حضرتوزيع السكان )

 

 

 

 

 

 

 

 

 اكبر المدن سك
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